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RESUMO 

o objetivo deste estudo é identificar a importância da atuação da unidade de 

auditoria interna no processo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro nas instituições 

financeiras brasileiras. Adotou-se como referencial teórico a legislação sobre o crime de 

lavagem de dinheiro e a literatura a ela associada, bem como o conceito e a finalidade da 

auditoria interna. Como método foi utilizada a pesquisa bibliográfica, telemática e 

documental, com característica descritiva. Conclui, ao final, que a avaliação do processo de 

prevenção e combate à lavagem de dinheiro, pela auditoria interna, contribui positivamente 

para a minimização dos riscos legais e de imagem associados ao não cumprimento das 

obrigações impostas às instituições financeiras pela Lei 9.613/98. Conclui, ainda, que a 

auditoria interna deve realizar trabalhos estruturados, que permitam apresentar conclusões e 

sugestões à Alta Administração sobre os riscos associados ao não cumprimento das 

obrigações legais relativas à prevenção e combate à lavagem de dinheiro, que, se 

materializados podem ameaçar o alcance dos objetivos da instituição. 
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- 1 -

O PROBLEMA 

1.1 Contextualização 

Em todo o mundo, as atividades criminosas - como o narcotráfico, o contrabando de 

armas, a corrupção e o tráfico de pessoas - têm movimentado expressivas somas de dinheiro. 

Segundo o GAFI - Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro, estimativas 

indicam que, por ano, circulam na economia mundial entre USD 590 bilhões a 1,5 trilhões de 

recursos com origem ilícita 1• 

Esses recursos criam um mercado artificial, especulativo, sem qualquer compromisso 

com o crescimento e o desenvolvimento. Um mercado que, pela volatilidade e pela associação 

ao crime, pode desestabilizar economias e governos. Por outro lado, os recursos de origem 

ilícita são, também, fontes de financiamento para outras atividades criminosas, como, por 

exemplo, o terrorismo. Cria-se um ciclo que se auto-alimenta, potencializando os efeitos 

negativos e os riscos à sociedade democrática. 

Para dar ao dinheiro uma aparência lícita, e se esquivarem de investigações policiais e 

judiciais, os criminosos utilizam-se de artificios variados, que internacionalmente tomaram-se 

1 No Brasil, não há estimativas oficiais. 
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conhecidos como "lavagem de dinheiro", isto é, a transfonnação do dinheiro "sujo" em 

dinheiro "limpo". 

Para a consumação da lavagem do dinheiro, as instituições financeiras são um dos 

setores da economia mais visados. Oferecem, pelas características de seu negócio, uma vasta 

gama de produtos e serviços que, associados a tecnologias avançadas pennitem a circulação 

de recursos, com grande velocidade. Através de transações financeiras, o dinheiro de origem 

ilícita se mistura a valores movimentados legalmente, favorecendo o processo de 

dissimulação da origem espúria. 

O crescimento, nos últimos anos, desse "mercado", tem aumentado a preocupação dos 

organismos internacionais com a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro. 

Organizações internacionais, como o GAFI - Grupo de Ação Financeira sobre 

Lavagem de Dinheiro, têm desenvolvido e promovido políticas para combater a lavagem de 

dinheiro. Essas organizações têm também atuado como uma espécie de órgãos fiscalizadores, 

avaliando as medidas tomadas pelos países para combater e prevenir a lavagem de dinheiro 

em todo o mundo. 

No Brasil, a Lei 9.613, de 03.03.1998, - posterionnente alterada pelas Leis 10.467, de 

11.06.2002, e 10.701, de 09.07.2003 - tipificou o crime de lavagem de dinheiro, definindo-o, 

no artigo primeiro, como: 
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"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; 

11 - de terrorismo e seu financiamento; (Redação dada pela Lei n° 10.701, 

de 09.07.2003) 

111 - 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; 

VIII - praticado por particular contra a administração pública estrangeira. 

(Inciso incluído pela Lei n° 10.467, de 11.06.2002)" 

Essa Lei, além de tipificar o crime, instituiu obrigações com o fim de prevenir a 

utilização do Sistema Financeiro para a prática de lavagem de dinheiro e criou o COAF -

Conselho de Controle de Atividades Financeiras, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, 

destinado a disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as 

ocorrências suspeitas de atividades ilícitas. 



4 

A regulamentação da Lei e a aplicação das penas ficaram a cargo dos diversos órgãos 

de supervisão e fiscalização já existentes2
, em suas respectivas áreas de competência. Para os 

setores econômicos sem órgão fiscalizador/regulador, a regulamentação e supervisão ficaram 

a cargo do COAF. 

No âmbito das instituições financeiras, o Banco Central do Brasil regulamentou a 

matéria através da Circular BACEN 2.852, de 03.12.1998 e das Cartas-Circulares BACEN 

2.826, de 04.12.1998; 2.977, de 18.09.2001; 3.098, de 11.06.2003; e 3.101, de 11.07.2003. 

Entre as obrigações impostas às instituições financeiras, ressaltam-se: 

./ identificar e manter atualizados os dados cadastrais dos clientes; 

./ registrar as operações realizadas pelos clientes; 

./ acompanhar e monitorar as transações realizadas pelos clientes; 

./ comunicar ao Banco Central do Brasil as movimentações de valores em espécie 

superiores a R$ 100 mil; 

./ comunicar ao Banco Central do Brasil os indícios de lavagem de dinheiro 

identificados; 

./ desenvolver e implementar procedimentos internos de controle; e 

./ treinar os empregados. 

O descumprimento dessas obrigações legais sujeita a instituição, e seus 

administradores, às sanções previstas no artigo 12 da Lei 9.613/98, quais sejam: 

./ advertência; 

./ multa pecuniária; 

2 Banco Central do Brasil - BACEN; Superintendência de Seguros Privados - SUSEP; Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM; Secretaria de Previdência Complementar - SPC. 
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./ inabilitação temporária, pelo prazo de até dez anos, para o exercício do cargo de 

administrador; 

./ cassação da autorização para operação ou funcionamento. 

Além do risco de sanções legais decorrentes do descumprimento da legislação (risco 

legal), eventuais associações do nome de urna instituição financeira a ocorrências de lavagem 

de dinheiro podem comprometer sua reputação (risco de imagem), prejudicando a confiança 

pública na integridade da empresa, o que, inevitavelmente, impacta os negócios e os 

resultados financeiros, ameaçando o alcance dos objetivos e metas estabelecidos. 

São, portanto, importantes para urna instituição financeira a definição e a 

implementação de controles internos que minimizem a exposição aos riscos associados à 

prevenção e combate à lavagem de dinheiro, sejam eles legais ou de imagem. 

Nesse contexto, no universo do sistema de controles internos das instituições, insere-se 

a atuação da área, ou unidade, de auditoria interna. 

A auditoria interna integra o sistema de controle da organização, tendo corno objetivo 

assessorar a administração no processo de gestão. Caracteriza-se corno urna atividade de 

avaliação independente, voltada para o exame e avaliação da adequação, eficiência e eficácia 

dos sistemas de controle, com o objetivo de assegurar que os objetivos institucionais sejam 

atingidos. 

Comprometida com os resultados da empresa, a auditoria interna examina e avalia a 

existência, adequação, eficiência e eficácia dos controles internos, não com o objetivo de 
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localizar erros, mas para verificar se existem riscos ameaçando o alcance dos objetivos e 

metas da organização. 

Diante da existência de riscos legais e de imagem pelo eventual descumprimento das 

obrigações impostas pela Lei 9.613/98, reveste-se de fundamental importância a avaliação, 

pela auditoria interna, do processo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, nas 

instituições financeiras. 

1.2 Formulação do problema 

N o contexto desse tema, a atuação da auditoria interna no processo de prevenção e 

combate à lavagem de dinheiro, em instituições financeiras, este trabalho tem como 

problema de pesquisa identificar qual a importância da atuação da unidade de auditoria 

interna no processo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro nas instituições 

financeiras? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo fmal 

Buscando uma resposta para o problema, define-se como objetivo final da pesquisa 

demonstrar a importância da atuação da unidade de auditoria interna no processo de 

prevenção e combate à lavagem de dinheiro nas instituições financeiras. 
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1.3.2 Objetivos intermediários 

Para demonstrar a importância da atuação da unidade de auditoria interna no processo 

de prevenção e combate à lavagem de dinheiro nas instituições financeiras, faz-se necessário 

segmentar o estudo em etapas, as quais podem ser definidas como objetivos intermediários: 

a) conceituar e caracterizar a lavagem de dinheiro; 

b) identificar as principais ações para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro 

no âmbito internacional; 

c) identificar as principais ações para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro 

no Brasil e analisar as principais obrigações impostas às instituições financeiras 

brasileiras, para a prevenção e combate à lavagem de dinheiro; 

d) levantar o conceito e a finalidade da auditoria interna. 

1.4 Suposição 

Preliminarmente, considera-se a suposição de que a avaliação do processo de 

prevenção e combate à lavagem de dinheiro, pela auditoria interna, contribui positivamente 

para a mlmmlzação dos riscos legais e de imagem associados ao não cumprimento das 

obrigações impostas às instituições financeiras pela Lei 9.613/98, na medida em que os 

trabalhos realizados permitam apresentar à Alta Administração conclusões sobre o nível de 

exposição ao risco e, se necessário, sugestões para o aprimoramento do processo. 
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1.5 Delimitação do estudo 

Ambas as variáveis - a prevenção e combate à lavagem de dinheiro e a auditoria 

interna - são campos para vastos e detalhados estudos. No entanto, face à necessidade de 

delimitar o assunto e a formulação do problema, para viabilizar a investigação, a pesquisa 

limitar-se-á a conceituar e caracterizar a lavagem de dinheiro; identificar as principais ações 

para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro no âmbito internacional; identificar as 

principais ações para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro no Brasil; analisar as 

principais obrigações impostas às instituições financeiras brasileiras, para a prevenção e 

combate à lavagem de dinheiro; levantar o conceito e a finalidade da auditoria interna; para, 

ao final, demonstrar a importância da atuação da unidade de auditoria interna no processo de 

prevenção e combate à lavagem de dinheiro nas instituições financeiras brasileiras e sugerir a 

estrutura de um programa de auditoria para avaliar o processo de prevenção e combate à 

lavagem de dinheiro em instituições financeiras. 

No que se refere à legislação para prevenção e combate à lavagem de dinheiro, não 

serão objetos de estudo os aspectos jurídico-processuais da legislação. Também não será 

objeto de estudo, a regulamentação específica para outros setores econômicos, que não as 

instituições financeiras. 

Pelos mesmos motivos - delimitação do estudo - também não serão aprofundadas as 

discussões sobre aspectos de suma importância na atividade de auditoria interna, tais como o 

conceito mais apropriado para auditoria interna; a organização e administração do 

departamento de auditoria interna; normas para o exercício profissional da auditoria interna; 

metodologia para o planejamento anual das atividades. 
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1.6 Relevância do estudo 

Como já mencionado, pela natureza de suas atividades, as instituições financeiras são 

um dos setores da economia mais visados pelas organizações criminosas para a lavagem do 

dinheiro oriundo de atividades ilícitas. Pelo mesmo motivo, a legislação brasileira impõe a 

essas instituições obrigações expressas no sentido de prevenir e combater a utilização do 

Sistema Financeiro Nacional para a realização de operações de lavagem de dinheiro. 

Tanto maIS difíceis de se cumprir tomam-se tais obrigações, quando a elas se 

contrapõe a necessidade de auferir lucros exatamente com a movimentação de recursos, como 

é a essência da atividade das instituições que trabalham com a intermediação financeira. O 

atual cenário econômico tem exigido uma atuação cada vez mais eficaz na geração de 

resultados, como única alternativa para a permanência no mercado, sempre competitivo. A 

geração de lucro nos negócios é condição de sobrevivência empresarial em qualquer atividade 

econômica. Nas instituições financeiras não é diferente. 

Não obstante, ainda que extraordinariamente volumosos, e ilusoriamente atrativos, os 

recursos oriundos de atividades ilícitas, podem, ao lado do lucro, implicar em perdas 

imensuráveis a uma instituição financeira, vez que a associação do nome da instituição a 

operações de lavagem de dinheiro macula sua credibilidade pública, patrimônio essencial para 

sua atuação e permanência no mercado. 

Não é, entretanto, tarefa fácil internalizar nas instituições financeiras uma cultura de 

prevenção e combate à lavagem de dinheiro, mesmo porque essa é uma preocupação 
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relativamente nova - a Lei 9.613, que tipificou o crime de lavagem de dinheiro no Brasil data 

de 1998 - quando comparada à secular preocupação com a geração de lucros financeiros. 

Tanto mais árdua essa tarefa, tanto mais importante a atuação da auditoria interna. 

Conceitualmente definida como um segmento da organização, que tem como objetivo 

assessorar a administração no processo de gestão para o alcance dos objetivos, a auditoria 

interna não pode se abster de avaliar e emitir conclusões à Alta Administração sobre os riscos 

associados ao processo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, na empresa. 

Daí, a relevância deste estudo. Embora a lavagem de dinheiro tenha sido tema 

constante dos noticiários, não são, ainda, muitos os estudos técnicos ou científicos 

disponíveis. 

o crime de lavagem de dinheiro foi tipificado no Brasil em 1998, pela Lei 9.613. 

Através dessa mesma Lei, foram prescritas obrigações às instituições financeiras para a 

prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Não há, ainda, registros de estudos específicos 

acerca da atuação das unidades de auditoria interna no processo de prevenção e combate à 

lavagem de dinheiro nas instituições financeiras brasileiras. Mesmo no que tange à auditoria 

interna, embora seja uma atividade já consolidada, a literatura existente não é abundante. As 

publicações sobre a matéria são, em geral, especialmente focadas na auditoria externa. 

1. 7 Defmição de termos 

./ Administração. Grupamento de pessoas responsável pela orientação das atividades 

de uma organização, tenha ela fins lucrativos ou não-lucrativos. 



o/' Alta Administração. Direção ou gerência da empresa. 

o/' Atividade lícita. Atividade permitida por lei. 

o/' Atividade ilícita. Atividade não permitida por lei. 

o/' Auditor. Profissional responsável pela realização da auditoria. 
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o/' Auditoria. Exame de operações, de atividades, de sistemas ou de processos de 

determinada entidade, com o objetivo de verificar se estão em conformidade com 

determinados objetivos, metas, normas ou leis. 

o/' Auditoria externa. Auditoria realizada por profissionais sem vínculo empregatício 

com a empresa. 

o/' Auditoria interna. Auditoria realizada por funcionários da própria empresa. 

o/' COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Órgão governamental 

brasileiro vinculado ao Ministério da Fazenda, destinado a disciplinar, aplicar 

penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de 

atividades ilícitas. 

o/' Centros off-shore. Centros bancários extraterritoriais não submetidos ao controle 

das autoridades administrativas de nenhum país. 

o/' Contas fantasma. Contas abertas em instituições financeiras com nomes e 

documentos falsos, para pessoas ou empresas inexistentes, com o fim de 

movimentar recursos de origem ilícita. 

o/' Contas de laranjas. Contas abertas em instituições financeiras, em nomes de 

pessoas ou empresas que, na realidade não são as titulares dos recursos 

movimentados. 

o/' Controle interno. Conjunto coordenado dos métodos e medidas adotados pela 

empresa para proteger seu patrimônio, verificar a exatidão e a fidedignidade de 

seus dados contábeis e promover a eficiência operacional. 



./ Dinheiro limpo. Dinheiro originado através de atividades lícitas . 

./ Dinheiro sujo. Dinheiro originado através de atividades ilícitas . 
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./ GAFL Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro (ou F A TF -

Financiai Action Task Force). Grupo criado no âmbito da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE, com o objetivo de examinar, 

desenvolver e promover políticas de combate à lavagem de dinheiro . 

./ Instituições financeiras. Entidades públicas ou privadas que têm como atividade 

principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros 

próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor 

de propriedade de terceiros . 

./ Lavagem de dinheiro. Conjunto de operações, comerciais ou financeiras, que têm 

como objetivo a incorporação, na economia, de recursos, bens e serviços 

originados ou associados a atividades ilícitas . 

./ Países "não cooperantes'~ Países que, segundo avaliação do GAFI, não cooperam 

com a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro . 

./ Paraísos fiscais. Países que oferecem oportunidades vantajosas, incluindo sigilo 

bancário e isenção de impostos, para empresas e pessoas fisicas movimentarem 

recursos . 

./ Risco. Possibilidade de perda. Ameaça ao alcance de objetivo(s) . 

./ Unidades Financeiras de Inteligência (ou FIU - Financiai Intelligence Unit). 

Agências governamentais responsáveis pelo combate à lavagem de dinheiro. 



2.1 Tipo de pesquisa 

2.1.1 Quanto aos ims 
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METODOLOGIA 
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Vergara (2000) classifica os tipos de pesquisa em dois critérios básicos: quanto aos 

fins, de acordo com o objetivo a que se destina e quanto aos meios, de acordo com a forma 

como será realizada. 

Quanto aos fins, este trabalho se trata de uma pesquisa descritiva, porque pretende 

descrever a importância da atuação da auditoria interna no processo de prevenção e combate à 

lavagem de dinheiro, nas instituições financeiras brasileiras. Expõe características de 

determinado fenômeno e estabelece uma correlação entre duas variáveis: [o processo de 

prevenção e combate à lavagem de dinheiro nas instituições financeiras] e a [atuação da 

unidade de auditoria interna]. 

2.1.2 Quanto aos meios 

Ainda seguindo a taxionomia proposta por Vergara (2000), quanto aos meios de 

investigação, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, telemática e documental. Bibliográfica e 

telemática porque imprescinde da fundamentação em um referencial teórico, obtido através de 
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pesquisa em livros, revistas técnicas, documentos e redes eletrônicas (internet). Documental 

porque demandou o levantamento de dados e informações em instituições financeiras 

selecionadas como amostra. 

2.2 Universo e amostra 

o universo da pesquisa compreende todas as instituições financeiras brasileiras que 

contam, em sua estrutura organizacional, com unidade de auditoria interna. 

Como amostra, foram selecionadas cinco instituições financeiras - cinco bancos - de 

grande porte no Sistema Financeiro Nacional, que contam com pontos de atendimento ao 

público (agências) em todo o País. Na conceituação de Vergara (2000), trata-se de uma 

amostra não probabilística, selecionada por acessibilidade, isto é, sem procedimentos 

estatísticos; escolhida pela facilidade de acesso; e por tipicidade, constituída por elementos 

representativos da população (bancos com expressiva atuação e participação no País). 

Como a auditoria interna integra a esfera estratégica das organizações e o tema 

prevenção e combate à lavagem de dinheiro, pela sua natureza, é tratado com 

confidencialidade pelas instituições, não serão, ao longo do trabalho, identificadas as 

instituições financeiras nas quais foram coletadas informações. 

2.3 Coleta e tratamento dos dados e informações 

Os dados relativos ao referencial teórico foram levantados através de pesquisa 

bibliográfica e telemática. 
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Os dados relativos à pesquisa documental foram coletados, nas empresas selecionadas 

como amostra, através de entrevistas a membros da Alta Administração, Administradores, 

Gerentes de Departamento, Gerentes de Auditoria, Auditores Internos, Auditores Externos, 

Agentes de Conformidade, Gerentes de Agências e funcionários dos segmentos diretivo e 

operacional. 

Os dados coletados foram analisados face aos fundamentos teóricos, a fim de 

identificar a inter-relação entre ambos, isto é, a importância da atuação da unidade de 

auditoria interna no processo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro nas instituições 

financeiras. Não foi necessária a utilização de instrumentos estatísticos. 

2.4 Limitações do método 

Como a auditoria interna integra a esfera estratégica das organizações, a preservação 

de informações por parte das empresas selecionadas para amostra limitou, em parte, o método 

da pesquisa. 

Pelo mesmo motivo, preservação das informações das empresas, não serão, ao longo 

do trabalho, identificadas as instituições financeiras nas quais foram coletadas informações. 

Ademais, a relação sujeito-objeto da pesquisadora - integrante do quadro de auditores 

de um banco - demandou especial cautela para que impressões e referências pessoais, 

subjetivas, não interferissem nas conclusões. 
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LAVAGEM DE DINHEIRO 

3.1 Conceito de "lavagem de dinheiro" 
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Conceitua-se como lavagem de dinheiro o conjunto de operações, COmerCIaiS ou 

financeiras, que têm como objetivo a incorporação, na economia, de recursos, bens e serviços 

originados ou associados a atividades ilícitas. 

Em outras palavras, "lavagem de dinheiro é o processo pelo qual o criminoso 

transforma recursos ganhos em atividades ilegais em ativos com uma origem aparentemente 

legal" (BRASIL. COAF, 1999:4). 

Por isso o termo "lavagem": a transformação do "dinheiro sujo" (dinheiro de origem 

ilícita) em "dinheiro limpo" (dinheiro lícito), como explica Barros (1998:6): 

"Lavagem é o ato de lavar ou limpar banhando. Emprega-se a expressão 

'lavagem de dinheiro' no sentido figurado para destacar a limpeza ou o 

branqueamento do dinheiro, que sendo 'sujo' transmuta-se em 'limpo '. É a 

reciclagem do dinheiro ilegal. " 

Em outros idiomas, utilizam-se denominações equivalentes: "lavado de activos ", 

"lavado de dinero ", "blanqueo de dinero ", "money laundering ", "riciclaggio ", "reciclaje ". 
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Como considera William Terra de Oliveira (in Cervini, 1998:317): 

"O termo 'lavagem de dinheiro' é na verdade um neologismo próprio das 

últimas décadas, bastante difundido e aceito nos meios científicos e entre os 

especialistas que tratam da criminalidade organizada. A expressão, apesar 

de seu pouco rigor técnico, foi adotada pelo mundo acadêmico e pela quase 

totalidade das nações, gerando denominações equivalentes ( . .)". 

O processo de lavagem de dinheiro: 

OPERAÇÕES 

DINHEIRO 



18 

3.2 Etapas da lavagem de dinheiro 

o processo de transfonnação do "dinheiro sujo" em "dinheiro limpo" - a lavagem de 

dinheiro - envolve, teoricamente, três etapas, como explica Barros (1998:48): 

"Podemos aceitar, como regra geral, a idéia de que a lavagem possui 

algumas fases típicas, as quais podem ser sintetizadas em três momentos 

fundamentais e comuns: a) a inclusão do dinheiro sujo no sistema 

financeiro; b) a ocultação da efetiva origem e referência disto; c) o 

reinvestimento, como dinheiro aparentemente limpo e insuspeito li. 

Essas três etapas, ou fases, podem ser sintetizadas nas expressões "colocação", 

"ocultação" e "integração". 

Etapas da lavagem de dinheiro: 
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3.2.1 Colocação 

A colocação, primeira etapa, consiste no ingresso dos recursos ilícitos no sistema 

econômico. Para isso, são realizadas as mais diversas operações, como, por exemplo: 

../ depósitos em contas correntes bancárias; 

../ compra de produtos e serviços financeiros, como títulos de capitalização, 

previdência privada e seguros; 

../ aplicações em depósito a prazo, poupança, fundos de investimento; 

../ compra de bens, como imóveis, ouro, pedras preciosas, obras de arte. 

Sendo o objetivo ocultar a origem dos recursos, procura-se, em geral, movimentar o 

dinheiro em países com regras menos rígidas e com sistema financeiro liberal. Para dificultar 

a identificação da procedência do dinheiro, são aplicadas técnicas diversificadas como, por 

exemplo, o fracionamento dos valores que transitam pelo sistema financeiro e a utilização de 

estabelecimentos comerciais que usualmente trabalham com dinheiro em espécie. 

A etapa de colocação é também conhecida por ''placement'' ou conversa0, como 

descreve Maia (1999:37): 

"A primeira etapa é a do "placement" ou conversão: tendo como 

momentos anteriores a captação de ativos oriundos da prática de crimes e 

sua eventual concentração, nesta fase busca-se a escamoteação (ocultação) 

inicial da origem ilícita, com a separação física entre os criminosos e os 

produtos de seus crimes. Esta é obtida através da imediata aplicação destes 

ativos ilícitos no mercado formal para lograr sua conversão em ativos 
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lícitos (e.g.: por intermédio de instituições financeiras tradicionais, com a 

efetivação de depósitos em conta corrente ou aplicações financeiras em 

agências bancárias convencionais; pela efetivação de operações de swap 

etc.; através da troca de notas de pequeno valor por outras de maior 

denominação, reduzindo o montante fisico de papel-moeda; mediante a 

utilização de intermediários financeiros atípicos, com a conversão em 

moeda estrangeira através de "doleiros"; através da utilização de "mulas" 

para o transporte de divisas para o exterior; remetendo estes lucros para 

fora do país, através de depósitos ou transferências eletrônicas em 

"paraísos fiscais"; ou, ainda, diretamente no sistema econômico, com a 

aquisição de mercadorias legítimas, inclusive via "importação" de 

mercadorias que são superfaturadas ou inexistentes, para lograr a remessa 

do dinheiro para o exterior, até mesmo mediante pagamento de faturas de 

cartões de crédito internacionais creditados para empresas de fachada) ". 

Pelas facilidades que oferece - possibilidade de realização de transações milionárias 

sem o trânsito de moeda em espécie; velocidade para a circulação de recursos; transferências 

internacionais; ausência de fronteiras geográficas - o sistema financeiro é extremamente 

atrativo para ingressar os de recursos no sistema econômico. 

No entanto, como ressalta Maia (1999:38), a colocação dos recursos de origem ilícita 

na economia pode ocorrer também por outros meios, como a compra de bens ou a realização 

de investimentos: 
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"(. .. ) constata-se que a conversão não envolve necessariamente o sistema 

financeiro e pode ocorrer através da pura e simples aquisição de 

mercadorias (bens móveis e imóveis) ou de negócios. Neste último aspecto, 

cabe destacar que não preferidas as atividades empresariais caracterizadas 

pela intensidade de seu fluxo de caixa, pela ocorrência de um elevado 

número de transações em espécie e pela certa estabilidade de custos. Assim, 

por exemplo, atendem a tais requisitos os cinemas que exibem filmes 

pornográficos: as despesas deste negócio (aluguel, taxas de eletricidade 

etc.) são quase constantes e independem de o cinema estar cheio ou não. 

Ativos ilícitos são introduzidos e camuflados facilmente neste tipo de 

atividade porque as vendas adicionais não incrementam as despesas ". 

3.2.2 Ocultação 

Na segunda etapa, ocultação, são realizadas operações com o objetivo de quebrar a 

cadeia de evidências sobre a origem do dinheiro, dificultando o rastreamento contábil dos 

recursos ilícitos. Para a ocultação são utilizadas, por exemplo: 

.,/ transferências de recursos entre contas correntes, por meio eletrônico; 

.,/ transferência de recursos entre empresas; 

.,/ operações através de "contas fantasma" e de "laranjas"; 

.,/ transferência de recursos para paraísos fiscais. 

A ocultação é também conhecida como dissimulação. Na descrição de Maia 

(1999:38): 
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"O segundo momento do processo designa-se por 'layering', dissimulação: 

os grandes volumes de dinheiro inseridos no mercado financeiro na etapa 

anterior, para disfarçar sua origem ilícita e para dificultar a reconstrução 

pelas agências estatais de controle e repressão da trilha do papel (paper 

trail), devem ser diluídos em incontáveis estratos, disseminados através de 

operações e transações financeiras variadas e sucessivas, no país e no 

exterior, envolvendo multiplicidade de contas bancárias de diversas 

empresas nacionais e internacionais, com estruturas societárias 

diferenciadas e sujeitas a regimes jurídicos os mais variados. Por outro 

lado, pretende-se com a dissimulação estruturar uma nova origem do 

dinheiro sujo, aparentemente legítima. Esta etapa consubstancia a 

'lavagem' de dinheiro propriamente dita, qual seja, tem por meta dotar 

ativos etiologicamente ilícitos de um disfarce de legitimidade". 

Assim como na etapa de colocação, também na etapa de ocultação, as alternativas para 

movimentação de recursos disponíveis no sistema financeiro oferecem facilidades para 

dissimular, com rapidez, a origem do dinheiro. As transações eletrônicas, por exemplo, 

através de terminais bancários de auto-atendimento, ou via internet, viabilizam a transferência 

de valores para múltiplos titulares, para quaisquer bancos, para qualquer lugar do país e até 

mesmo para o exterior. 

3.2.3 Integração 

A terceira e última etapa, integração, consiste na incorporação formal dos ativos no 

sistema econômico, sob a forma de investimentos ou compra de ativos, com uma 
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documentação aparentemente legal. A integração é feita, por exemplo, através da realização 

de investimentos em negócios lícitos, nos diversos setores da economia: comércio, indústria, 

servIços. 

Ainda utilizando a definição de Maia (1999:40): 

"A etapa final é a chamada 'integration', ou integração, que se caracteriza 

pelo emprego dos ativos criminosos no sistema produtivo, por intermédio 

da criação, aquisição e/ou investimento em negócios lícitos ou pela simples 

compra de bens. É freqüente que os lucros decorrentes da atuação de tais 

empresas sejam reinvestidos em esquemas criminosos (nos mesmos que 

geraram os ativos ilícitos e/ou em novos 'empreendimentos') e/ou que 

passem a 'esquentar' (rectius: legitimar) o afluxo de novos volumes de 

dinheiro 'sujo', agora disfarçados em 'lucros do negócio', dinheiro 'limpo', 

ou, ainda, que forneçam ao criminoso uma fonte 'legítima' para justificar 

seus rendimentos, caracterizando um verdadeiro ciclo econômico ". 

Nessa etapa, é comum a participação de grandes empresas, cuja natureza da atividade 

econômica aparentemente comporta investimentos vultosos, sem despertar suspeitas quanto à 

origem dos recursos. 

3.3 Técnicas de lavagem de dinheiro 

A seqüência dessas três etapas - colocação, ocultação e integração - forma uma cadeia 

que permite, com facilidade, legitimar o dinheiro ilegal. As operações realizadas e os meios 
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utilizados nesse processo para colocar, ocultar e integrar o dinheiro são tão variados e 

articulados, que passaram a ser mencionados como "técnicas" de lavagem de dinheiro. 

Todas as técnicas têm, como ponto em comum, o objetivo de dificultar a detecção da 

origem ilegal dos recursos. A opção por uma, ou por outra, ou por várias delas, conjugadas, 

depende das características de cada operação de "lavagem": volume, praça, origem dos 

recursos, grau de sofisticação da organização criminosa etc. 

Descrevemos, a seguir, algumas das técnicas mais conhecidas. Não se trata de uma 

relação exaustiva, especialmente porque os artífices da lavagem de dinheiro atuam em 

constante inovação. Tão logo os órgãos fiscalizadores intensificam os controles e a repressão 

a um determinado modus operandi, novas técnicas são desenvolvidas e utilizadas. 

3.3.1 Compra de ativos ou de instrumentos monetários 

Ativos tangíveis - como carros, barcos, aeronaves, imóveis, metais preciosos - ou 

instrumentos monetários - ordens de pagamento, vales postais, cheques administrativos, 

cheques de viagem, ações - são adquiridos mediante pagamento com dinheiro em espécie. 

3.3.2 Contrabando de moeda 

o dinheiro em espécie é transportado fisicamente para outros países, através de meios 

ou artificios que permitam sua ocultação como, por exemplo, acomodação em bolsas ou 

compartimentos secretos no meio de transporte utilizado; mescla com recursos transportados 

em carros blindados; ocultação em bens exportados (fogões, geladeiras, fomos de microondas 
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etc.). Se, por um lado o contrabando de moeda tem limitações quanto aos montantes possíveis 

de serem transportados fisicamente, por outro, permite a total quebra de vínculo entre a 

origem dos recursos e seu destino. 

3.3.3 Cumplicidade de agente interno 

Funcionário, ou funcionários, de instituições financeiras ou empresariais são aliciados 

para facilitar a realização de transações com recursos de origem ilícita. Em geral, o 

funcionário cúmplice executa operações não permitidas pela instituição ou, ao contrário, 

deixam de cumprir procedimentos de segurança determinados pela instituição e/ou pela lei, 

como, por exemplo, identificar o depositante ou comunicar o indício de lavagem de dinheiro 

às autoridades competentes. 

3.3.4 Empresas de fachadas 

Empresas legalmente organizadas, inclusive com estabelecimento fisico, que 

aparentemente atuam em ramos de atividade legítimos, mas que, de fato servem apenas como 

"fachada" para colocar na economia os recursos ilícitos. Os recursos aparentemente gerados 

pela atividade produtiva da empresa não o são, mas sim decorrem de atividades ilícitas. 

3.3.5 Empresas fictícias 

Ao contrário das "empresas de fachada", que são legalmente organizadas, as empresas 

fictícias só existem no papel. Não participam de qualquer atividade comercial ou produtiva. 
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São criadas e utilizadas exclusivamente para camuflar a movimentação de recursos de origem 

ilícita. 

3.3.6 Estruturação 

Através da estruturação são realizadas várias transações em instituições financeiras 

(em uma ou mais instituições financeiras), em valores inferiores àqueles fixados pelos órgãos 

reguladores do país. 

3.3.7 Faturas falsas de importação e exportação 

Faturas de importação ou de exportação são emitidas com valor supenor ao da 

transação. A diferença é paga, ou recebida, com valores de origem ilícita. A suposta operação 

de importação, ou de exportação acoberta os recursos de origem criminosa. 

3.3.8 Mescla 

Recursos ilícitos são misturados, mesclados, com recursos de origem legítimos de uma 

empresa. O volume total é apresentado como resultado do faturamento operacional. 

3.3.9 Transferências eletrônicas 

Recursos ilícitos são transferidos, dentro do próprio país, ou para o exterior, através de 

transações eletrônicas disponíveis na rede bancária. As transferências eletrônicas permitem, 
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com facilidade e rapidez, transferir grandes somas de dinheiro para um ou para múltiplos 

titulares. 

3.3.10 Venda fraudulenta de propriedades imobiliárias 

Propriedades imobiliárias são compradas, com recursos de origem ilícita, por valores 

oficialmente menores que os valores efetivamente pagos. A diferença entre o valor da 

transação e o valor declarado oficialmente é paga com dinheiro em espécie. Na seqüência, a 

propriedade é vendida (revendida) pelo valor de mercado (valor real) e o lucro que 

aparentemente é gerado, ganho de capital, é utilizado para justificar a origem do dinheiro. 

3.4 Setores da economia mais visados para a lavagem de dinheiro 

Como se pode observar pela descrição das etapas de colocação, ocultação e integração, 

bem como pelas técnicas utilizadas, alguns setores da economia são mais visados para a 

realização do processo de lavagem de dinheiro. Na publicação Lavagem de dinheiro: um 

problema mundial (BRASIL. COAF, 1999:13), são citados como exemplos as instituições 

financeiras; os paraísos fiscais e centros off-shore; as bolsas de valores; as companhias 

seguradoras; o mercado imobiliário; os jogos e sorteios. 

O professor Marco Antônio de Barros (1998:57) refere-se a esses setores da economia 

mais visados para a realização do processo de lavagem de dinheiro como "mecanismos de 

lavagem de dinheiro": 
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"Alguns dos tipos mais comuns de mecanismos de lavagem de dinheiro são 

relacionados a seguir: a) Bancos, inclusive bancos comerciais, bancos 

privados e caixas de poupança; b) Corretoras de ações ou de mercadorias; 

c) Bancos de investimento (fundos mútuos, por exemplo); d) Operadoras de 

câmbio. A casa de câmbio é provavelmente o melhor exemplo desse tipo de 

mecanismo usado na lavagem de dinheiro nos Estados Unidos da América, 

elas concentram-se ao longo da fronteira sudoeste e em várias áreas 

metropolitanas com grandes populações hispânicas. Também são muito 

comuns em países da América Latina, onde, por vezes chegam a formar um 

sistema bancário paralelo; e) Emitentes, resgatadores e descontadores de 

cheques de viagens, de cheques, de ordens de pagamento ou de outros 

instrumentos semelhantes. Em muitas áreas dos Estados Unidos, 

descontadores de cheques e casa de giro vêm se tornando uma crescente 

fonte de preocupação, devido à sua importância nas operações de lavagem 

de dinheiro. O fato de a legislação ter ignorado o papel desempenhado por 

este tipo de instituição financeira não-bancária tem promovido a expansão 

desse ramo de negócio. Assim como as casas de câmbio, essas entidades 

têm apresentado uma tendência de tornarem-se prestadores de serviços 

financeiros em geral; f) O serviço de Correios (na venda de vales postais); 

g) Casas de penhores; h) Empresas de empréstimo ou financiamento; i) 

Transferidores de recursos (empresas de remessa de dinheiro); j) Cassinos 

e casas de jogos; l) Companhias de seguros; m) Corretores de metais 

preciosos, gemas e jóias; n) Agências de viagens; o) Vendedores de 

veículos no varejo (inclusive automóveis, aeronaves e barcos); p) 

Corretores imobiliários. 
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3.5 Crimes antecedentes à lavagem de dinheiro 

Da própria conceituação - conjunto de operações com o objetivo de incorporar na 

economia recursos, bens e serviços originados ou associados a atividades ilícitas - depreende

se que a lavagem de dinheiro é, sempre, precedida de alguma atividade ilícita, criminosa, 

através da qual os recursos foram obtidos. 

A lavagem de dinheiro não é, portanto, uma atividade primária. Requer para sua 

realização matéria prima (dinheiro) que, nesse caso, é produzida, invariavelmente, através de 

alguma atividade criminosa precedente. O dinheiro obtido ilicitamente - recursos gerados 

pelas organizações criminosas, pelo terrorismo, pelo tráfico de drogas, de armas ou de pessoas 

- em geral vultoso, para ser utilizado necessita ser colocado na economia com uma aparência 

legal, o que se dá através da "lavagem". 

A lavagem de dinheiro é, sempre, o complemento de uma atividade criminosa 

antecedente. É uma etapa no processo de atividades criminosas, na medida em que viabiliza a 

utilização dos recursos obtidos ilicitamente. Ao mesmo tempo, retro-alimenta um ciclo 

criminoso, vez que oferece possibilidades para movimentar os recursos necessários para 

financiar outras atividades ilícitas, como é o caso, por exemplo, do terrorismo. 

Como para os criminosos não existem princípios, valores ou limites legais, a riqueza 

produto do crime representa séria ameaça aos direitos humanos e à ordem democrática. Não 

se trata de um problema localizado em um ou outro país, mas sim de um fenômeno mundial. 

Por isso, a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro transformaram-se em uma 

preocupação internacional. 



A lavagem de dinheiro como uma etapa nas atividades criminosas: 

ATIVIDADES 
CRIMINOSAS 

Como, por exemplo: 
~ tráfico de drogas 
~ tráfico de armas 
~ tráfico de pessoas 
~ terrorismo 
~ seqüestro 
~ crimes contra a 

administração pública 
~ crimes contra o sistema 

financeiro 

FINANCIAMENTO 

GERAÇÃO DE 
RECURSOS 

(DINHEIRO COM 
ORIGEM ILÍCITA) 

LAVAGEM DO DINHEIRO 

INTEGRAÇÃO DO DINHEIRO NA ECONOMIA 
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PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO 

NO ÂMBITO INTERNACIONAL 

4.1 Convenção de Viena 
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Em 1988, foi finnada na Áustria, pelas Nações Unidas, a "Convenção contra o Tráfico 

Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas". Essa Convenção, que se tomou 

mundialmente conhecida como "Convenção de Viena", foi o primeiro instrumento jurídico 

internacional a classificar a lavagem de dinheiro como crime. 

Os países signatários da Convenção de Viena se comprometeram a tipificar, em suas 

legislações, o crime de lavagem de dinheiro, o que tem sido feito, especialmente a partir da 

década de 1990. Por isso, a Convenção é considerada um marco fundamental para a 

prevenção e combate à lavagem de dinheiro, em âmbito internacional. 

4.2 Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro - GAFI 

Em 1989, foi criado no âmbito da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico - OCDE, o GAFI - Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro (ou 

F ATF - FinanciaI Action Task Force on Money Laundering). 

Trata-se de um organismo intergovernamental, que tem como objetivo o 

desenvolvimento e a promoção de estratégias para combater a lavagem de dinheiro. Examina 
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medidas, desenvolve políticas e promove ações para o combate à lavagem de dinheiro, de 

forma a evitar que os produtos de atividades ilícitas sejam utilizados para financiar atividades 

criminosas. Conta com peritos em questões jurídicas, financeiras e operacionais. 

Atualmente é composto por 31 países (África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, 

Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, 

Grécia, Hong Kong, Irlanda, Islândia, Itália, Japão, Luxemburgo, México, Noruega, Nova 

Zelândia, Portugal, Rússia, Singapura, Suécia, Suíça e Turquia) e duas organizações 

internacionais (Comissão Européia e o Conselho de Cooperação do Golfo). 

Tal é a importância e a força do GAFI, que, para efeito de cooperação internacional, o 

indicador utilizado para analisar os países é o reconhecimento pleno pelo GAFI, dos 

procedimentos adotados para controlar a lavagem de dinheiro. 

4.2.1 As Quarenta Recomendações do GAFI 

Em 1990, foi publicado pelo GAFI um conjunto de sugestões de medidas a serem 

adotadas pelos países para combater o crime de lavagem de dinheiro. Essas sugestões, 

conhecidas internacionalmente como as "Quarenta Recomendações do GAFI" se tornaram a 

mais importante referência mundial no que tange à prevenção e combate à lavagem de 

dinheiro. 

As Quarenta Recomendações constituem um conjunto de princípios para nortear o 

sistema de justiça penal e aplicação das leis; o sistema financeiro e a sua regulamentação; e a 
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cooperação internacional, no que se refere à prevenção e combate à lavagem de dinheiro, nos 

diferentes países. 

Como princípios que são, não têm caráter coercitivo e restritivo. Resguardam as 

peculiaridades locais e respeitam as diferenças naturalmente existentes entre as nações. Os 

países membros do OAFI comprometeram-se a cumpri-las e a aceitar verificações 

multilaterais e exames mútuos. 

As Quarenta Recomendações são periodicamente revisadas e atualizadas de acordo 

com o cenário internacional e as características contemporâneas do crime de lavagem de 

dinheiro. A última revisão foi realizada em junho de 2003. 

4.2.2 Países não cooperantes (a "lista negra" do GAFI) 

Os países são avaliados e classificados pelo OAFI, quanto ao empenho na prevenção e 

combate à lavagem de dinheiro. 

Para realizar a avaliação, foram desenvolvidos critérios baseados no cumprimento das 

Quarenta Recomendações. No total, são 25 itens que abordam, essencialmente, a existência de 

lacunas nos regulamentos financeiros; de obstáculos oriundos de outras medidas regulatórias; 

de obstáculos à cooperação internacional; e de recursos inadequados para prevenir e detectar 

atividades de lavagem de dinheiro: 

1. Ausência ou ineficácia de regulamentos e supervisão para as instituições 

financeiras de um país ou território, onshore ou offshore, segundo uma base 

equivalente dos padrões internacionais aplicáveis à lavagem de dinheiro. 
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2. Possibilidade de pessoas físicas ou jurídicas operarem uma instituição financeira 

sem autorízação ou registro ou com requisitos ultrapassados para autorização ou 

registro. 

3. Ausências de medidas de proteção contra o controle, por parte de criminosos, de 

funções de gerenciamento ou aquisição de grandes investimentos em instituições 

financeiras. 

4. Existência de contas anônimas ou contas registradas com nomes fictícios. 

5. Falta de leis, regulamentos, convênios eficazes entre autoridades supervisoras e 

instituições financeiras ou acordos de auto-regulamentação entre instituições 

financeiras na identificação do cliente ou beneficiário da conta pela instituição 

financeira: 

• nenhuma obrigação em verificar a identidade do cliente; 

• nenhuma exigência em identificar os beneficiários quando há dúvidas ou se o 

cliente está agindo em seu próprio nome; 

• nenhuma obrigação em atualizar a identificação do cliente ou beneficiário 

quando surgirem dúvidas, assim como sua identidade em relações de negócios; 

• nenhuma exigência para as instituições financeiras em desenvolver contínuos 

programas de treinamento anti lavagem de dinheiro. 

6. Falta de uma obrigação legal ou regulatória para as instituições financeiras, 

convênios entre autoridades supervisoras e instituições financeiras ou auto-acordos 

entre as instituições financeiras para registrar e manter, por um tempo razoável e 

suficiente, documentos relativos à identidade de seus clientes, bem como registros 

de transações nacionais e internacionais. 
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7. Obstáculos legais ou práticos ao acesso por autoridades judiciais e administrativas 

a informações relativas à identidade de seus correntistas ou beneficiários e 

informações relativas às transações registradas. 

8. Cláusulas de sigilo que podem ser invocadas contra, mas não levantadas por 

autoridades administrativas competentes no contexto de inquéritos relativos a 

lavagem de dinheiro. 

9. Cláusulas de sigilo que podem ser invocadas contra, mas não levantadas por 

autoridades judiciais em investigações criminais reativas a lavagem de dinheiro. 

10. Ausência de um eficiente sistema mandatório de comunicação de transações 

suspeitas ou incomuns à autoridade competente, desde que tal sistema tenha a 

finalidade de detectar e processar lavagem de dinheiro. 

11. Falta de monitoramento e sanções administrativas e criminais quanto à 

obrigatoriedade em comunicar transações suspeitas ou incomuns. 

12. Mecanismos inadequados para identificar, registrar e disponibilizar informação 

relevante quanto a pessoas jurídicas (razão social, forma legal, endereço, 

identidade dos diretores, cláusulas que regulam o poder de obrigar a entidade). 

13. Obstáculos à identificação pelas instituições financeiras dos beneficiários e 

diretores de uma companhia ou beneficiários de pessoas jurídicas. 

14. Sistemas regulatórios ou outros sistemas que permitem, sem informar às 

autoridades competentes, que as instituições financeiras realizem negócios 

financeiros onde o beneficiário das transações é desconhecido, ou é representado 

por um intermediário que se recusa a dar aquela informação. 

15. Leis ou regulamentos que proíbem o intercâmbio internacional entre autoridades 

administrativas antilavagem de dinheiro, que não permitem alternativas ou que 

sujeitam o intercâmbio de informação a condições excessivamente restritivas. 
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16. Proibição de autoridades administrativas relevantes em conduzir investigações ou 

inquéritos em nome ou para a conta de seu parceiro estrangeiro. 

17. Indisposição em responder construtivamente a pedidos (falha em executar as 

medidas apropriadas nesse sentido, demora em responder). 

18. Práticas restritivas na cooperação internacional contra a lavagem de dinheiro entre 

autoridades supervisoras ou entre FIU s para análise e investigação de transações 

suspeitas, especificamente nos níveis em que essas transações podem estar 

relacionadas com questões tributárias. 

19. Falha quanto à criminalização da lavagem de produtos de crimes graves. 

20. Leis ou regulamentos que proíbem o intercâmbio internacional de informações 

entre autoridades judiciais (particularmente reservas específicas a cláusulas 

antilavagem de dinheiro em acordos internacionais) ou impondo condições 

altamente restritivas no intercâmbio de informações. 

21. Falta de disposição em responder construtivamente a pedidos de assistência legal 

mútua (por exemplo, falha em executar medidas apropriadas nesse sentido, demora 

em responder). 

22. Recusa em realizar cooperação judicial em casos que envolvam cnmes 

reconhecidos como tal pela jurisdição requerida especialmente no campo onde 

questões tributárias estejam envolvidas. 

23. Falha em fornecer recursos técnicos, humanos e financeiros necessários às 

autoridades administrativas e judiciais para que possam exercer suas funções ou 

conduzir suas investigações. 

24. Corpo profissional inadequado ou corrupto dentro dos órgãos governamentais 

supervisores, administrativos e judiciais ou aqueles responsáveis pelo controle de 

políticas antilavagem de dinheiro na indústria de serviços financeiros. 
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25. Falta de uma unidade centralizada (por exemplo, uma unidade financeira de 

inteligência) ou de um mecanismo equivalente para o recebimento, análise e 

disseminação de informações sobre transações suspeitas para as autoridades 

competentes. 

A constatação da existência das fragilidades relacionadas nesses 25 itens (25 

Critérios) indica, segundo o GAFI, que o país não inibe ou não combate adequadamente a 

lavagem de dinheiro e, por isso, é considerado "não cooperante" e incluído em uma relação 

conhecida como "lista negra". 

Essa lista é periodicamente atualizada pelo GAFI, de modo contemplar os avanços e 

eventuais retrocessos verificados nos países. A mais recente atualização ocorreu na XIV 

Reunião Plenária, em junho de 2003. Atualmente são considerados "não cooperantes": Egito, 

Filipinas, Guatemala, Ilhas Cook, Indonésia, Myanmar, Nauru, Nigéria e Ucrânia. 

4.3 Grupo de Ação Financeira da América do Sul Contra Lavagem de Ativos -

GAFISUD 

o Grupo de Ação Financeira da América do Sul Contra Lavagem de Ativos -

GAFISUD é um grupo regional na América do Sul contra a lavagem de dinheiro nos moldes 

do GAFI. 

Foi constituído em 2000, por iniciativa de representantes da Argentina, Bolívia, Brasil, 

Chile, Colômbia, Paraguai e Uruguai. O Memorando de Entendimento para o estabelecimento 
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do Grupo foi assinado em dezembro de 2000, em Cartagena de Índias, na Colômbia. A 

Secretaria-Executiva do Grupo está sediada em Buenos Aires, na Argentina. 

Além dos países que participaram da fundação, atualmente integram o GAFISUD, 

como membros, o Peru e o Equador e, como observadores, o BID, a França, a Espanha, o 

México e Portugal. 

4.4 Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas da Organização 

dos Estados Americanos - CICAD 

A Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas - CICAD, foi criada 

pela Organização dos Estados Americanos, com o objetivo de desenvolver uma estratégia 

hemisférica de combate ao narcotráfico. 

A CICAD objetiva implementar planos e programas para fortalecer os esforços 

nacionais no combate ao tráfico de drogas e às atividades criminosas, entre as quais também a 

lavagem de dinheiro. 

Em 1992, com a mesma natureza das Quarenta Recomendações, foi elaborado pela 

CICAD e aprovado pela Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos - OEA, o 

"Regulamento Modelo sobre Delitos de Lavagem Relacionados com o Tráfico Ilícito de 

Drogas e Outros Delitos Graves". 

Segundo o COAF (BRASIL. COAF, 1999:23), "o 'Regulamento Modelo sobre 

Delitos de Lavagem Relacionados com o Tráfico Ilícito de Drogas e Outros Delitos Graves' é 
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o principal instrumento recomendatório para o continente americano, buscando a 

harmonização das legislações nacionais referentes ao combate à lavagem de dinheiro. O 

Regulamento Modelo trata da repressão e da prevenção do crime de lavagem e da criação de 

um órgão central para combatê-lo em cada país". 

4.5 Unidades Financeiras de Inteligência 

Em consonância com a preocupação mundial e impulsionados por iniciativas 

internacionais, como as Quarenta Recomendações do GAFI, a partir da década de 1990, 

diversos países criaram agências governamentais responsáveis pelo combate à lavagem de 

dinheiro, genericamente denominadas Unidades Financeiras de Inteligência (Financiai 

lntelligence Uni! - FlU). 

Face à trans-nacionalidade do crime de lavagem de dinheiro, em 1995 foi criada uma 

organização denominada Grupo de Egmont3
, com o objetivo promover, em âmbito mundial, a 

troca de informações entre as FIU e apoiar os programas nacionais de combate à lavagem de 

dinheiro dos países que a integram. 

4.6 Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia 

Embora não seja um organismo constituído para tratar especificamente da prevenção e 

combate à lavagem de dinheiro, o Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia4
, através dos 

3 o nome "Grupo de Egmont" decorre do local onde foi realizada a primeira reunião, o Palácio de Egmont-Arenberg, em 
Bruxelas, Bélgica 
4 O Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia (Baste Committee on Banking Supervision) reúne autoridades de supervisão 
bancária (bancos centrais). Foi constituído no âmbito dos países do Grupo dos Dez (G-IO), em 1975. É constituído por 
representantes de autoridades de supervisão bancária e bancos centrais da Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, 
Luxemburgo, Holanda, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Normalmente se reúne no Banco de Compensações 
Internacionais, na Basiléia, Suíça, onde está sediada a Secretaria permanente. 
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Princípios Fundamentais para a Supervisão Eficaz da Atividade Bancária, recomendou no 15°. 

Princípio: "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 previnam a utilização 

dos bancos, intencionalmente ou não, por elementos criminosos". 

4.7 Outros Organismos Internacionais 

Além dos citados, outros organismos internacionais foram constituídos com o objetivo 

de estimular, desenvolver e implementar ações para prevenir e combater a lavagem de 

dinheiro. Podem ser citados: 

./ Asia / Pacific Group on Money Laundering (APG); 

./ Caribbean FinanciaI Action Task Force (CFATF); 

./ Council of Europe Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money 

Laundering Measures (MONEYVAL); 

./ Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG); 

./ Comité Latinoamericano para la Prevención deI Lavado de Activos. 

4.8 Tipificação do crime de lavagem de dinheiro 

Em consonância com o comprom1sso assumido na Convenção de Viena, diversos 

países incluíram o crime de lavagem de dinheiro em sua legislação. Não há, todavia, uma 

conceituação uniforme do crime de lavagem de dinheiro. De acordo com a definição utilizada 

para tipificar o delito, particularmente no que se refere aos crimes antecedentes, as leis 
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passaram a ser conhecidas como leis de "primeira geração", "segunda geração" ou "terceira 

geração". 

As chamadas leis de primeira geração consideram como crime precedente somente o 

tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins (narcotráfico). 

As leis de segunda geração ampliaram a relação dos ilícitos antecedentes, incluindo 

outros crimes como, por exemplo, o terrorismo e o tráfico de armas. 

J á as leis de terceira geração associaram a lavagem de dinheiro a todo e qualquer 

ilícito precedente. 

No Brasil, a lavagem de dinheiro foi tipificada como crime pela Lei 9.613, em 19985
, 

como detalhado no Capítulo seguinte. 

5 Com características de lei de "segunda geração". 
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- 5 -

PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO 

NO BRASIL 

5.1 A legislação brasileira sobre lavagem de dinheiro 

Cumprindo o compromisso assumido ao finnar a Convenção de Viena, em 19886
, o 

Brasil tipificou o crime de lavagem de dinheiro através da Lei 9.613, de 03.03.1998, 

posterionnente alterada (complementada) pelas Leis 10.467, de 11.06.2002, e 10.701, de 

09.07.2003. 

A regulamentação da Lei e a aplicação das penas ficaram a cargo dos órgãos de 

supervisão e fiscalização já existentes, em suas respectivas áreas de competência, e, para os 

setores econômicos sem órgão fiscalizador/regulador, a cargo do Conselho de Controle de 

Atividades Financeiras - COAF: 

ÓRGÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO SETOR ECONÔMICO 

Banco Central do Brasil - BACEN Instituições fmanceiras 

Compra e venda de moeda estrangeira ou ouro 
. . ...................... ~ ...... _ .................................................... _....... . 

Administradoras de consórcios 

Empresas de arrendamento mercantil (leasing) 

Comissão de Valores Mobiliários - CVM Bolsas de valores e valores mobiliários 

Bolsa de mercadorias e futuros 

6 Os signatários da Convenção de Viena comprometeram-se a tipificar a prática de lavagem de dinheiro como 
crime. 



Secretaria de Previdência Complementar - SPC 

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras -
COAF 

Entidades fechadas de previdência privada (fundos 
de pensão) 

Seguro, capitalização e previdência privada 

Bolsa de mercadorias 

Cartões de crédito 
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Meio eletrônico ou magnético para transferência de 
fundos 

Empresas de fomento comercial (factoring) 

Sorteios 

Promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis 

Bingos 

Comércio de jóias, pedras e metais preciosos 

Objetos de arte e antigüidades 

No Anexo "Legislação Brasileira sobre Prevenção e Combate à Lavagem de 

Dinheiro" são apresentados mais detalhes sobre a Lei 9.613/98, bem como sobre a 

regulamentação emitida pelm órgãos de supervisão. 

No âmbito das instituições financeiras - sobre as quais versa este trabalho - o Banco 

Central do Brasil regulamentou a matéria através dos seguintes normativos: 

• Circular BACEN 2.852, de 03.12.1998 - Dispõe sobre os procedimentos a serem 

adotados na prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes 

previstos na Lei 9.613/98; 

• Carta-Circular BACEN 2.826, de 04.12.1998. Divulga a relação de operações e 

situações que podem configurar indício de ocorrência dos crimes previstos e 

estabelece procedimentos para comunicação ao Banco Central. 

• Carta-Circular BÀCEN 2.977, de 18.09.2001 - Divulga a criação da transação 

PCAF500 do SISBACEN (Sistema de Informações do Banco Central do Brasil) e 

as instruções operacionais de comunicação de operações e situações que podem 

configurar indício do crime previsto na Lei 9.613/98. 
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• Carta-Circular BACEN 3.098, de 11.06.2003 - Determina o registro de depósitos 

e retiradas em espécie, bem como de pedidos de provisionamento para saques. 

• Carta-Circular BACEN 3.101, de 11.07.2003 - Divulga instruções para 

comunicação, por meio da transação PCAF500 do SISBACEN, de operações e 

situações com indício do crime previsto na Lei 9.613/98. 

Também tratam sobre o assunto: 

• Carta-Circular BACEN 2.997, de 28.02.2002 - Divulga recomendação para 

monitoramento intensificado de transações financeiras com país não cooperante 

quanto à prevenção e repressão à lavagem de dinheiro. 

• Carta-Circular BACEN 3.029, de 26.07.2002 - Divulga recomendação referente a 

operações ou propostas envolvendo países não cooperantes quanto à prevenção e 

repressão à lavagem de dinheiro. 

5.2 Responsabilidades atribuídas às instituições fmanceiras 

Entre as obrigações impostas às instituições financeiras, tanto pela Lei 9.613/98, como 

pela regulamentação emitida pelo Banco Central do Brasil, ressaltam-se: 

a) Identificar e manter atualizados os dados cadastrais dos clientes 

Seguindo o princípio "know your costumer" ("conheça seu cliente"), contido nas 

Quarenta Recomendações do GAFI, a Lei 9.613./98, no artigo 10, e a Carta Circular BACEN 

2.852/98, nos artigos 1 ° e 2°, determinam que as instituições financeiras identifiquem seus 

clientes e mantenham cadastros atualizados, inclusive para as pessoas fisicas autorizadas a 
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representar pessoas jurídicas, bem como seus proprietários/controladores. 

Determinam, também, que os cadastros sejam mantidos e conservados durante o 

período mínimo de cinco anos contados a partir do primeiro dia do ano seguinte ao do 

encerramento das contas correntes ou das operações (Lei 9.613/98, artigo 10, § 2° e Circular 

BACEN 2.852/98, artigo 3°). 

b) Registrar as operações realizadas pelos clientes 

A Lei 9.613/98, no artigo 10, inciso lI, e a Circular BACEN 2.852/98, artigo 1°, inciso 

m, determinam que as instituições financeiras devem manter 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. 

o limite a que a Lei e a Circular se referem foi fixado em R$ 10.000,00, através da 

Circular BACEN 2.852/98, artigo 4°. 

Devem ser registradas, segundo o artigo 1 ° da Circular BACEN 2.852/98: 

./ operações envolvendo moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, 

metais ou qualquer outro ativo passível de ser convertido em dinheiro; 

./ operações que, realizadas com uma mesma pessoa, conglomerado ou grupo, em 

um mesmo mês calendário, superem, por instituição ou entidade, em seu conjunto 

R$ 10.000,00; 
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./ operações cujo titular de conta corrente apresente créditos ou débitos que, por sua 

habitualidade, valor e forma, configurem artificio que objetive burlar os 

mecanismos de identificação. 

Da mesma forma que os dados cadastrais dos clientes, os registros devem ser mantidos 

e conservados durante o período mínimo de cinco anos contados a partir do primeiro dia do 

ano seguinte ao do encerramento das contas correntes ou das operações (Lei 9.613/98, artigo 

10, § 2° e Circular BACEN 2.852/98, artigo 3°). 

c) Acompanhar e monitorar as transações realizadas pelos clientes 

A Circular BACEN 2.852/98 determina: 

./ no artigo 1 0, inciso lI, que as instituições financeiras mantenham 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; 

./ no artigo 2°, que as instituições dispensem 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 dos crimes previstos na Lei 

9.613/98, ou com eles relacionados. 

A Carta-Circular BACEN 2.826/98 divulga uma relação de operações e situações que 

podem configurar indício de ocorrência dos crimes previstos na Lei 9.613/98. A Carta

Circular detalha situações relacionadas com: 



./ operações em espécie ou em cheques de viagem; 

./ manutenção de contas correntes; 

./ atividades internacionais; 

./ empregados das instituições e seus representantes. 
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d) Comunicar ao Banco Central do Brasil as movimentações de valores em 

espécie superiores a R$ 100 mil 

A Carta-Circular BACEN 3.098, de 11.06.2003, determinou que as instituições 

financeiras comuniquem ao Banco Central do Brasil, na data da ocorrência, os depósitos e 

retiradas em espécie de valor igualou superior a R$ 100.000,00, bem como os 

provisionamentos para saque, independentemente de qualquer análise ou providência. 

e) Comunicar ao Banco Central do Brasil os indícios de lavagem de dinheiro 

identificados 

Indícios de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, identificados 

pelas instituições financeiras, devem ser comunicados ao Banco Central do Brasil (Lei 

9.613/98, artigo 11, inciso lI, alínea b). 

A Lei prescreve, também, que: 

./ não deve ser dada ciência ao cliente sobre a comunicação efetuada (artigo 11, inciso 

lI) . 

./ as comunicações de boa-fé não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa 

(artigo 11, parágrafo segundo). 
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t) Desenvolver e implementar procedimentos internos de controle 

A Circular BACEN 2.852/98, no artigo 5°, prescreve que as instituições financeiras 

devem desenvolver e implementar procedimentos internos de controle para detectar operações 

que caracterizem indício de ocorrência dos crimes previstos na Lei 9.613/98 (lavagem ou 

ocultação de bens, dil~itOS e valores). 

g) Treinar m empregados 

A Circular Bi'CEN 2.852/98 determina, também, que as instituições financeiras 

promovam o treinamer :0 de seus empregados para prevenir e combater a lavagem de dinheiro 

(artigo 5° da Circular B:I.CEN 2.852/98). 

5.3 O cumprimento das obrigações legais 

Tanto mais difIceis de cumprir se tomam as obrigações legais relativas à prevenção e 

combate à lavagem de dinheiro, quando a elas se contrapõe a necessidade de auferir lucros 

exatamente com a movimentação de recursos, como é a essência da atividade das instituições 

que trabalham com a intermediação financeira. O atual cenário econômico tem exigido uma 

atuação cada vez mais eficaz na geração de resultados, como única alternativa para a 

permanência no mercado, sempre competitivo. A geração de lucro nos negócios é condição de 

sobrevivência empresarial em qualquer atividade econômica. Nas instituições financeiras não 

é diferente. 



49 

Não obstante, ainda que extraordinariamente volumosos, e ilusoriamente atrativos, os 

recursos oriundos de atividades ilícitas, podem, ao lado do lucro, implicar em perdas 

imensuráveis a uma instituição financeira, vez que a associação do nome da instituição a 

operações de lavagem de dinheiro macula sua credibilidade pública, patrimônio essencial para 

a atuação e permanência no mercado. 

Não é, entretanto, tarefa fácil intemalizar nas instituições financeiras uma cultura de 

prevenção e combate à lavagem de dinheiro, mesmo porque essa é uma preocupação 

relativamente nova - a Lei 9.613 data de 1998 - quando comparada à secular preocupação 

com a geração de lucros financeiros. 

Por outro lado, são árduas as imposições legais. A manutenção de dados cadastrais 

atualizados dos clientes, por exemplo, é bastante dificil, tanto operacionalmente, pela 

quantidade de clientes que normalmente têm as instituições, especialmente aquelas que 

trabalham com o varejo, quanto pela ausência de disposições legais que determinem aos 

clientes, a obrigação de prestar informações e manter atualizados seus dados econômico

financeiros junto às instituições. 

Não menos complexo, é o monitoramento das transações financeiras realizadas pelos 

clientes e a verificação da compatibilidade entre a movimentação de recursos e a atividade

capacidade econômico-financeira. Há casos, como o de grandes empresas, que aparentemente 

comportam movimentação volumosa de recursos, em que é praticamente impossível assegurar 

que as transações realizadas não têm como fim a lavagem de dinheiro, mesclando recursos de 

origem ilícita com recursos efetivamente gerados pela atividade produtiva. 
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A comunicação de indícios ao Banco Central do Brasil é outro ponto sensível. 

Embora não caiba às instituições a apuração e comprovação da ocorrência, de fato, da 

lavagem de dinheiro (devem ser comunicados os indícios) e a Lei 9.613 assegure, no 

parágrafo segundo do artigo 11, que as comunicações de boa fé não acarretam 

responsabilidade civil ou administrativa, é praticamente inevitável que eventuais 

investigações policiais e/ou judiciais decorrentes de comunicações efetuadas por uma 

instituição venham a expô-la na mídia e, conseqüentemente, no mercado, causando danos à 

imagem e aos negócios. Danos esses causados, paradoxalmente, por a instituição ter cumprido 

a legislação. 
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- 6 -

AUDITORIA INTERNA 

6.1 Breve histórico 

Em decorrência da evolução e da complexidade das atividades, dificultando o 

processo de administração por parte dos proprietários e dirigentes, as empresas passaram a 

constituir prepostos, para verificar a conformidade dos procedimentos executados. 

A princípio, tais prepostos eram profissionais que prestavam serviços às organizações, 

sem vínculo empregatício, contratados especificamente para esse fim. Iniciava-se a auditoria 

externa, ou independente7
. 

Diante da constante busca de resultados, as empresas concluíram pela necessidade de 

manutenção de um quadro próprio e permanente de auditores, dentro da organização, para 

assessorar a administração no desempenho de suas funções e responsabilidades. Constituiu-se, 

então, a auditoria interna8
. 

Como afirma UHL (1982:15): 

"Desde o começo do século, as grandes organizações mundiais utilizavam 

os serviços de firmas de auditoria pública, independentes, para assegurar 

7 Auditoria executada por profissionais independentes da empresa. 
S Auditoria executada por profissionais da própria empresa. 
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aos seus acionistas e investidores que seus balanços, resultantes de suas 

atividades industriais e comerciais, representavam fielmente a escrituração 

contábil, dentro de sistemas universalmente reconhecidos como válidos. 

Aos poucos foi sentida a necessidade de manter-se, dentro das próprias 

organizações, um grupo de empregados "de confiança" para exercer as 

funções de "auditores", que, por pertencerem à própria organização, foram 

denominados de "internos". 

Inicialmente, os "auditores internos" tinham a responsabilidade, quase que 

exclusiva, de revisar e conferir valores e documentos, sendo a função uma 

extensão da dos auditores públicos ". 

A literatura não precisa uma data específica para o surgimento da auditoria. Por volta 

da segunda metade do século XIX, as atividades de auditoria foram impulsionadas pelo 

surgimento das grandes empresas e taxação do imposto de renda sobre o lucro apurado em 

balanço. Evoluíram, em um primeiro momento, com a expansão comercial da Inglaterra e da 

Holanda e, em seguida, com a expansão do sistema capitalista, dos grandes empreendimentos 

e exportação de empresas e capitais para os países em desenvolvimento. 

Com explica Eller (2001 :90): 

"A Auditoria surgiu com a evolução do sistema capitalista. As 

organizações, que antes eram fechadas e pertenciam a grupos familiares, 

passaram a ampliar suas instalações, tanto no chão de fábrica como na 

área administrativas, investindo na tecnologia para melhor controle e 

procedimentos internos. Isto se deu devido à expansão do mercado e o 
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acirramento da concorrência. Com a expansão, a organização passou a 

necessitar de maior volume de recursos. Para tanto, a organização busca 

recursos com terceiros, estes por sua vez necessitam estar cientes da 

posição patrimonial, financeira e da capacidade de gerar lucro ". 

Em 1880, na Inglaterra, foi criada a primeira associação de profissionais de auditoria, 

o "Institute ofChartered Accountants in England and Wales" e em 1887, nos Estados Unidos 

da América, foi criado o "American Institute ofCertified Public Accountants - AICPA". 

No Brasil, a auditoria desenvolveu-se a partir da década de 1940, paralelamente à 

industrialização e à instalação de empresas estrangeiras, estando hoje, cada vez mais presente 

nas empresas, seja pOJ imposição legal, seja pela premente necessidade de melhores 

resultados. 

6.2 Auditoria externa 

A auditoria externa consiste no exame analítico e minucioso dos registros contábeis e 

demonstrações financeiras. Tem como objetivo opinar sobre as demonstrações financeiras, 

assegurando que representam adequadamente a situação patrimonial e financeira da empresa. 

É realizada por profissionais especialmente contratados para este fim, sem vínculo 

empregatício com a empresa, os quais têm responsabilidade civil, porém com 

responsabilidade profissional independente. 
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No Brasil, a auditoria externa é obrigatória nas sociedades anônimas e empresas 

regidas pela Lei 6.404/76 (companhias abertas e bolsas de valores, sociedades de 

investimentos, sociedades distribuidoras de valores, sociedades de economia mista, entidades 

de previdência privada, seguradoras, sociedades administradoras de consórcios, empresas que 

operem com recursos do Sistema Financeiro de Habitação). 

o produto final do trabalho da auditoria externa é um parecer sobre os registros 

contábeis e demonstrações financeiras da empresa, que tem como interessados a própria 

organização, os acionistas, os órgãos governamentais, os credores e os investidores em geral. 

6.3 Auditoria interna 

A auditoria interna consiste em uma avaliação independente, realizada por 

profissionais da própria empresa, como objetivo assessorar a administração no efetivo 

desempenho de sua função. 

o produto final do trabalho da auditoria interna é um relatório contendo conclusões e 

sugestões, ou recomendações, à administração. Interessa à própria organização, aos acionistas, 

aos sócios, ao poder público, aos credores e aos investidores em geral. 

No Brasil, a auditoria interna é obrigatória para os órgãos da Administração Pública 

Federal indireta desde 1967, por força do Decreto-lei 200/67. Atualmente é determinada pelo 

Decreto 3.591, de 06.09.2000, que no artigo 14 prescreve: 
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"As entidades da Administração Pública Federal indireta deverão 

organizar a respectiva unidade de auditoria interna, com o suporte 

necessário de recursos humanos e materiais, com o objetivo de fortalecer a 

gestão e racionalizar as ações de controle. (Redação dada pelo Decreto n° 

4.440, de 25.10.2002) 

Parágrafo único. No caso em que a demanda não justificar a estruturação 

de uma unidade de auditoria interna, deverá constar do ato de 

regulamentação da entidade o desempenho dessa atividade por auditor 

interno ". 

Especificamente para as instituições financeiras, o Banco Central do Brasil -

BACEN, através da Resolução 2.554/98, de 24.09.1998, determinou a implantação e 

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. O parágrafo 2°, do artigo 2° desta Resolução 

prescreve que "A atividade de auditoria interna deve fazer parte do sistema de controles 

internos ". 

A regulamentação do BACEN (Resolução 2.554/98) guarda consonância com os 

Princípios Fundamentais para a Supervisão Eficaz da Atividade Bancária, que no princípio 14 

recomenda: 

"Os supervisores bancários devem determinar que os bancos mantenham 

controles internos adequados para a natureza e para a escala de seus 

negócios. Os instrumentos de controle devem incluir disposições claras 
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para a delegação de competência e responsabilidade; a separação de 

funções que envolvem a assunção de compromissos pelo banco, a 

utilização de seus recursos financeiros e a responsabilidade por seus 

ativos e passivos; a reconciliação de tais processos; a proteção de seus 

ativos; e as funções apropriadas de auditoria e de conformidade 

independentes, internas ou externas, para verificar a adesão a tais 

controles, assim como às leis e regulamentos aplicáveis ". 

6.3.1 Conceitos e fmalidade da auditoria interna 

Não há uma uniformidade para o conceito de auditoria interna. 

Para o Institute of InternaI Auditors - lIA: 

"La Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva de 

aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las 

operaciones de una organización. Ayuda a una organización a cumplir sus 

objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y 

mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y 

b· ,,9 go lerno . 

Para o Instituto dos Auditores Internos do Brasil (AUDIBRA, 1992b:33): 

9 Auditoria interna é uma atividade independente, objetiva e consultiva concebida para agregar valor e melhorar 
as operações de uma organização. Ajuda a uma organização a atingir seus objetivos trazendo uma aproximação 
sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia da administração de risco, do controle e dos 
processos de governança. 
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"A Auditoria Interna é uma atividade de avaliação independente e de 

assessoramento da administração, voltada para o exame e avaliação da 

adequação, eficiência e eficácia dos sistemas de controle, bem como da 

qualidade do desempenho das áreas em relação às atribuições e aos planos, 

metas, objetivos e políticas definidos para as mesmas ". 

Distinguem-se esses conceitos quando o lIA acresce que a auditoria é "consultiva 

concebida para agregar valor e melhorar as operações de uma organização ( .. l'. 
Considerando, todavia, os objetivos deste trabalho, não discutiremos o conceito maIS 

apropriado, nem, tampouco, as vantagens e desvantagens de um, ou de outro. 

Nos é suficiente, para este trabalho, o núcleo central contido em ambas as 

conceituações: a característica de a auditoria interna ser uma atividade de avaliação 

independente e de assessoramento à administração. 

Qualquer que seja o conceito adotado, é fato que a auditoria interna integra o sistema 

de controle interno da organização, e tem, como responsabilidade, avaliar a existência de 

controles para minimizar os riscos que possam ameaçar o alcance dos objetivos almejados 

pela empresa; bem como a adequação desses controles e sua efetiva utilização (cumprimento 

dos controles). 

"Os auditores internos são responsáveis pela avaliação da adequação dos 

controles, pela apresentação de recomendações e sugestões para o seu 

aprimoramento, bem como por apontar à administração a ocorrência de 

desvios, irregularidades e ilegalidades que venham a observar em 

decorrência dos seus exames ". 

(AUDIBRA, 1992a:49) 
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As sugestões e recomendações da auditoria são efetuadas com base nos controles 

internos existentes, observados os fatores de relevância e risco. No entanto, a simples 

constatação de falhas, de erros, não contribui para a obtenção de resultados. As causas dos 

desvios, bem como as conseqüências e as soluções possíveis, devem ser levantadas, para o 

contínuo aperfeiçoamento dos processos de controle interno, minimização dos riscos e 

conseqüente alcance dos objetivos da organização. 

Attie (1992:29), sintetiza, como objetivos da auditoria interna: 

~ "examinar a integridade e fidedignidade das informações financeiras e 

operacionais e os meios utilizados para aferir, localizar, classificar e 

comunicar essas informações; 

~ examinar os sistemas estabelecidos, para certificar a observância às 

políticas, planos, leis e regulamentos que tenham, ou possam ter impacto 

sobre operações e relatórios, e determinar se a organização está em 

conformidade com as diretrizes; 

~ examinar os meios usados para a proteção dos ativos e, se necessário, 

comprovar sua existência real; 

~ verificar se os recursos são empregados de maneira eficiente e 

econômica; 

~ examinar operações e programas e verificar se os resultados são 

compatíveis com os planos e se essas operações e esses programas são 

executados de acordo com o que foi planejado; e 

~ comunicar os resultados do trabalho de auditoria e certificar que foram 

tomadas as providências necessárias a respeito de suas descobertas ". 
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6.3.2 Tipos de auditoria 

A auditoria deve abranger todas as áreas de atuação da empresa, todos os níveis e 

funções. Para tanto, distinguem-se diversos tipos, ou modalidades, de auditoria. O Manual de 

Auditoria Interna do Instituto dos Auditores Internos do Brasil (AUDIBRA, 1992b:56) 

classifica como modalidades: 

v' auditoria contábil e tributária; 

v' auditoria operacional; 

v' auditoria gestional; 

v' auditoria de sistemas informatizados; 

v' auditorias especiais. 

Auditoria Contábil e Tributária. A auditoria contábil consiste no exame das 

demonstrações financeiras a fim de avaliar a adequação, eficácia, integridade e confiabilidade 

dos registros e dos procedimentos contábeis. Avalia os componentes das demonstrações 

financeiras quanto à: 

v' adequação dos registros e procedimentos contábeis; 

v' sistemática de controles internos; 

v' observância de normas, regulamentos e padrões; 

v' aplicação dos princípios fundamentais de contabilidade. 

A auditoria tributária aborda os aspectos operacionais, legais e fiscais das 

demonstrações financeiras. Examina e avalia os controles sobre as contas patrimoniais e de 

resultado. 
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A auditoria contábil e tributária, interna, segundo o Manual de Auditoria Interna do 

Instituto dos Auditores Internos do Brasil (AUDIBRA, 1992b:58), tem como missão 

examinar e avaliar: 

a) "exatidão fidedignidade, justeza, completabilidade, tempestividade da 

apresentação e da publicação das "demonstrações financeiras" e, de 

quaisquer relatórios formais ou institucionais, de natureza 

orçamentária, financeira, contábil ou tributária; 

b) fidedignidade, integridade, adequação, confiabilidade e utilidade dos 

registros orçamentários, financeiros, econômicos e contábeis; 

c) correção, eficácia e adequação dos controles da guarda, da divulgação, 

do arquivo, dos meios de consulta e da informatização da 

documentação pertinente à área contábil e tributária bem como das 

formas de identificação, classificação, comunicação e divulgação das 

respectivas informações; 

d) adequação e eficácia dos controles, registros e meios de proteção dos 

ativos e da comprovação da existência real, da utilidade, da ociosidade 

e da economicidade dos mesmos, bem como a comprovação da 

autenticidade e completabilidade dos passivos; 

e) eficiência, eficácia e economicidade na utilização dos recursos e na 

administração contábil/financeira e tributária de fundos e programas; 

f) cumprimento das políticas, procedimentos, normas legais e 

regulamentares, metas e objetivos com abrangência na área auditada; 
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g) exame e avaliação das aplicações de recursos observando o 

cumprimento de normas legais, institucionais e aspectos contratuais 

pertinentes; 

h) avaliação de alcance dos objetivos das operaçoes financeiras, 

investimentos, imobilizações, obrigações, despesas, receitas, fundos e 

programas, etc.; 

i) exame e avaliação das fontes de recursos, observando os aspectos 

econômicos sobre a tempestividade de sua aplicação; 

j) exame e avaliação da rentabilidade das aplicações e sua contribuição 

na formação do resultado da empresa; 

k) a transparência, adequação e tempestividade das informações, 

particularmente em relação aos princípios fundamentais de 

contabilidade aplicados; 

l) emissão de opinião sobre as "demonstrações financeiras ", fundos e 

programas e planos de natureza financeira instituídos ou administrados 

pela empresa; 

m) assessoramento ao Conselho Fiscal em matéria compreendida no 

âmbito da sua competência específica; e 

n) acompanhamento dos trabalhos de Auditoria Independente. " 

Auditoria Operacional. A auditoria operacional consiste na avaliação do 

funcionamento e desempenho da organização, mediante o exame de sua estrutura, dos 

métodos de trabalho, dos controles internos, da utilização dos recursos e atividades 

operacionais. Examina a estrutura e as atividades da organização. Avalia o desempenho 

obtido, em confronto com o desempenho esperado e verifica se os resultados foram obtidos 
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com eficiência economia dos recursos. Enfoca a organização como um conjunto, composto 

por unidades, ou setores, inter-relacionados. Pode ter como objeto o todo, ou partes 

específicas. A auditoria operacional avalia: 

./ estrutura: verifica como está estruturado o objeto auditado; a cadeia de 

comandos; o organograma; os níveis administrativos; 

./ métodos de trabalho: identifica quais são e os avalia, verifica se estão 

formalizados e se são cumpridos; 

./ controles internos: verifica se existem, se são suficientes e se são observados; 

./ recursos: verifica se estão sendo utilizados com eficiência e economia os 

recursos financeiros, humanos, materiais e tecnológicos disponíveis; 

./ atividades operacionais: revê os procedimentos adotados por funcionários 

responsáveis pela operacionalização, nos diversos níveis. 

Concluídos os trabalhos, a auditoria operacional apresenta sugestões ou 

recomendações à administração quanto: 

./ ao ajuste da estrutura, adequando-a às políticas, à filosofia e às diretrizes da 

organização; 

./ ao aprimoramento dos métodos de trabalho, para otimizar a eficácia; 

./ ao aperfeiçoamento dos controles internos, resultando em maior segurança e 

exatidão; 

./ à racionalização dos procedimentos, para melhoria da eficiência e economia dos 

recursos; 

./ à redução dos desvios, para garantir a aderência aos normativos, planos e 

programas. 
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Em função deste enfoque, de assessoria à administração, a auditoria operacional é 

também chamada "Auditoria dos 3 E's ili,conomia, Eficiência, Eficácia). Segundo o Manual 

de Auditoria Interna do Instituto dos Auditores Internos do Brasil (AUDIBRA, 1992b:60), são 

objetivos específicos da auditoria operacional: 

a) "avaliação dos controles gerenciais internos quanto à sua adequação e 

eficácia; 

b) identificação defalhas e irregularidades no ciclo operacional; 

c) avaliação da adequação e qualidade da organização, administração e 

pessoal; 

d) avaliação do desempenho do setor auditado e do seu ciclo operacional; 

e) adequação dos procedimentos operacionais; 

f) cumprimento e aperfeiçoamento das normas aplicáveis; 

g) integração dos órgãos e setores envolvidos na operação; 

h) avaliação dos registros e dos sistemas de informações gerenciais; 

i) observância a contingenciamentos orçamentários e legais impostos à 

operação; 

j) aderência das ações operacionais administrativas às políticas, planos e 

diretrizes; 

k) exame das alternativas quanto ao seu potencial para atingir os objetivos 

com maior economia e eficiência; 

l) verificação das causas de ineficiência ou desperdícios; 

m) avaliação de operações e programas quanto aos custos/beneficios, aos 

padrões de custo originalmente previstos e aos resultados esperados; 
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n) fidedignidade e integridade das informações operacionais, gerenciais e 

meios utilizados para identificar, aferir, classificar e comunicar essas 

informações; 

o) economicidade, eficácia e eficiência da utilização dos recursos; 

p) qualidade e eficiência dos sistemas e fluxos estabelecidos para 

assegurar a observância das políticas, planos, procedimentos, leis, 

normas e regulamentos aplicáveis aos serviços, programas e operações 

e a sua observância efetiva em todos os níveis gerenciais; 

q) cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas para os serviços, 

operações e programas; 

r) adequação e grau de compreensão das normas operacionais; e 

s) adequação, fidedignidade e eficácia dos relatórios e informações 

adotados em relação às operações e programas. 

A Auditoria Operacional deve assegurar à Administração sobre: 

t) adequa cidade, compatibilidade, completabilidade, eficácia e eficiência 

da estrutura organizacional, dos fluxos operacionais e dos sistemas de 

processamento, registros análise e informação das operações e 

programas; 

u) justeza, exatidão, completabilidade, tempestividade e observância dos 

níveis de autorização e alçada estabelecidos pelas normas internas e 

legislação, em relação às operações e transações praticadas; 

v) economicidade no uso dos recursos humanos, materiais, financeiros e 

tecnológicos e verificação das causas de ineficiência e desperdício". 
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Auditoria Gestional. A auditoria gestional verifica e avalia a qualidade dos 

procedimentos aplicados na fonnulação de planos estratégicos e setoriais, bem como na 

elaboração de políticas e diretrizes. Segundo o Manual de Auditoria Interna do Instituto dos 

Auditores Internos do Brasil, a auditoria gestional avalia: 

a) "sistemas políticos, critérios e procedimentos utilizados pela empresa 

na sua área de planejamento estratégico, tático e no processo 

decisório; e 

b) qualidade da estrutura de controles internos gerenciais e sua 

observância. 

A Auditoria Gestional deve assessorar a Administração quanto a: 

c) adequa cidade, eficácia e eficiência do desempenho da empresa no 

tocante às suas funções de planejamento estratégico e tático; 

d) estrutura, adequacidade e eficácia do seu processo decisório; 

e) estabelecimento de políticas e objetivos para obtenção de melhor 

desempenho e economicidade na aplicação dos recursos; 

f) atingimento dos resultados em relação aos objetivos e planos 

estabelecidos e às alternativas disponíveis; 

g) qualidade e viabilidade dos planos, orçamentos e das políticas e 

diretrizes com alcance a todos os níveis gerenciais; 

h) acompanhamento de planos e programas com metas e periodicidade de 

execução definidas em legislação própria e normas especíjicas; 

i) adequação e eficácia dos meios proporcionados pela Administração 

para o cumprimento das políticas, planos, procedimentos, leis, normas 

e regulamentos; 
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j) adequação, fidedignidade, tempestividade dos relatórios e informações 

gerenciais; 

k) estudo de alternativas estratégicas e táticas; 

l) sistemas e processos de análise de viabilidade econômica e de 

custo/beneficio; e 

m) estudos de reestruturação, desinvestimentos, aquisições acionárias; 

n) qualidade global da empresa ". 

(AUDIBRA, 1992b:62) 

Auditoria de Sistemas Informatizados. A auditoria de sistemas examina e avalia o 

processamento eletrônico de dados. Examina e avalia os planos de segurança e contingência, 

os controles sobre custos operacionais e equipamentos e a qualidade do serviço resultante. 

Pode ser realizada sob dois enfoques: 

./ abordando a entrada dos dados a processar e a saída dos dados processados, sem 

verificar o mérito dos sistemas (auditoria "em torno do computador"), ou 

./ abordando o exame e avaliação da qualidade dos procedimentos utilizados no 

desenvolvimento e manutenção de sistemas e na utilização dos aplicativos 

(auditoria "no computador"). 

Segundo o Manual de Auditoria Interna do Instituto dos Auditores Internos do Brasil 

(AUDIBRA, 1992b:63), a auditoria de sistemas avalia: 

a) "processo de planejamento, desenvolvimento, teste e aplicação de 

sistemas; 
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b) estrutura lógica, física, ambiental, organizacional de controle, 

segurança e proteção dos ativos especíjicos, sistemas e documentações, 

software e informações; 

c) qualidade da estrutura de controles internos sistêmicos e de sua 

observância em todos os níveis gerenciais. 

À Auditoria de informática cabe informar à Administração sobre: 

d) adequação, eficácia, eficiência e desempenho dos sistemas e respectivos 

procedimentos de segurança; e 

e) custos relativos e economicidade no uso dos investimentos dispendidos 

em processamento de dados ". 

Auditoria Especial. As auditorias especiais consistem na realização de trabalhos de 

auditoria não incluídos na programação normal da área ou da organização. São determinadas 

por legislações específicas ou solicitadas pela administração superior: diretoria, conselhos de 

administração, conselho fiscal. Ao final das auditorias são emitidos relatórios próprios, 

específicos e circunstanciados dos fatos examinados. São objetos de auditorias especiais: 

./ exame de fraudes; 

./ apuração de irregularidades; 

./ aquisição ou venda de empresas; 

./ contratos especiais de grande porte, etc. 

Além dessas modalidades, distinguem-se, também, as auditorias orçamentária e 

patrimonial. 
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Auditoria Orçamentária. A auditoria orçamentária avalia a elaboração do orçamento 

e a compatibilidade dos gastos com as dotações orçamentárias. 

Auditoria Patrimonial. A auditoria patrimonial examina os bens, direitos, valores e 

obrigações que compõem o patrimônio da organização. Analisa e avalia as questões relativas 

à propriedade, à existência efetiva dos bens e direitos, bem como os possíveis riscos e as 

contingências. 

6.3.3 Auditoria baseada em risco 

As auditorias são, sempre, realizadas de acordo com determinado foco (ou enfoque), 

que consiste na maneira de ver, interpretar e analisar os fatos. 

A auditoria baseada em risco (ABR) consiste em utilizar como enfoque da auditoria 

o(s) risco(s), entendido este(s) como possíveis ameaças ao alcance dos objetivos da empresa. 

Não se trata, portanto, de um tipo, ou uma modalidade, de auditoria. Mas sim, do 

enfoque a ser utilizado para realizar o trabalho. Uma auditoria gestional, por exemplo, pode 

ser realizada com o enfoque de risco. 

Sendo o risco o direcionador do trabalho, a principal premissa da auditoria baseada em 

risco é identificar qual(is) o(s) risco(s) podem ameaçar a consecução dos objetivos da 

empresa. Como, em geral, são muitos esses riscos, uma segunda etapa é identificar, entre 

todos os riscos, os mais relevantes, para neles concentrar os trabalhos. 
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Tanto podem ser considerados os riscos a que a instituição está naturalmente exposta, 

no conjunto de suas atividades, como também os riscos específicos, associados a 

determinados processos ou produtos. 

6.3.4 Normas de auditoria interna 

As normas referentes ao exercício da auditoria interna, universalmente aceitas, foram 

elaboradas pelo The Institute of Internai Auditors - lIA. Referem-se ao papel e às 

responsabilidades dos auditores internos e aos princípios básicos a serem observados nos 

trabalhos de auditoria. Não se confundem com os procedimentos de auditoria, que são os atos 

praticados pelo auditor para obtenção de dados e fundamentação de conclusões. 

No Brasil, as "Normas Brasileiras para o Exercício da Auditoria Interna" foram 

consolidadas e publicadas pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil e "dizem respeito 

aos princípios que devem pautar as atividades do profissional de auditoria interna, de sua 

organização, de seu trabalho, dos seus padrões de avaliação pessoal em relação aos exames 

efetuados e dos respectivos relatórios expedidos" (AUDIBRA, 1992b: 17). 

Subdividem-se em cinco grupos: 

./ normas relativas à independência do auditor interno; 

./ normas relativas à competência profissional; 

./ normas relativas ao âmbito do trabalho do auditor interno; 

./ normas relativas à execução do trabalho da Auditoria interna e 

./ normas relativas à administração do órgão de auditoria interna. 
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a) Normas relativas à independência do auditor interno 

Os auditores internos devem ser independentes em relação às atividades que 

examinam. 

A realização de avaliações pela auditoria interna requer, de forma essencial, 

independência em relação às atividades examinadas, para que os trabalhos sejam executados 

com imparcialidade e sem interferência de juízos de valor. 

A independência da auditoria interna em relação aos demais membros da organização, 

departamentos e órgãos, bem como sua finalidade, autoridade e responsabilidade devem ser 

formalmente definidas nos estatutos de funcionamento e no manual da auditoria interna. 

Conforme prescrevem as Normas, "o posicionamento da Auditoria Interna na 

organização deve ser suficientemente elevado para permitir-lhe desincumbir-se de suas 

responsabilidades com abrangência e independência", respaldando a Auditoria e 

assegurando que as recomendações efetuadas sejam efetivamente providenciadas. 

Os auditores internos devem agir objetivamente ao realizarem seus exames. A 

objetividade consiste na aplicação dos procedimentos de auditoria adequados, com precisão e 

qualidade, de forma que os resultados conduzam à formação de opinião fundamentada, isenta 

de tendenciosidade e pré-julgamentos 
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Os auditores não devem examinar atividades anteriormente (em passado recente) 

executadas por eles próprios. É recomendável, sempre que possível, o rodízio na designação 

dos auditores. 

b) Normas relativas à competência profissional 

Os trabalhos de auditoria interna devem ser executados com zelo e competência 

profissionais. 

As normas relativas à competência profissional estão subdivididas em relação ao 

órgão de auditoria interna e ao auditor interno. 

Cabe ao órgão de auditoria interna assegurar que os profissionais da auditoria possuam 

competência e instrução compatíveis com a função executada, aliando conhecimento técnico e 

experiência. 

Quanto aos auditores internos, prescrevem as Normas que eles: 

./ têm a responsabilidade de observar as normas de conduta estabelecidas no seu 

código de ética; 

./ devem possuir o conhecimento específico de sua especialidade e apresentar a 

capacidade e a instrução necessárias à realização de suas tarefas; 

./ devem ter habilidade no trato com as pessoas e comunicar-se de maneira eficaz; 

./ devem aprimorar sua capacidade técnica através de educação contínua; 

./ devem demonstrar zelo no desempenho das incumbências de auditoria interna. 
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c) Normas relativas ao âmbito do trabalho do auditor interno 

Embora a Alta Administração da organização deva traçar a orientação geral quanto ao 

âmbito do trabalho da auditoria e os setores a serem examinados, as Normas determinam que 

os trabalhos de auditoria interna devem ser feitos para: 

./ assegurar a fidedignidade e integridade da informação; 

./ assegurar a observância de políticas, planos, procedimentos, leis e regulamentos; 

./ assegurar a proteção do ativo; 

./ assegurar o uso econômico e eficiente dos recursos; 

./ assegurar a consecução dos objetivos e metas estabelecidos para operações ou 

programas. 

d) Normas relativas à execução do trabalho da auditoria interna 

As Normas definem que cabe ao auditor interno planejar e realizar o trabalho de 

auditoria, sujeito a supervisão e aprovação: 

./ o trabalho de auditoria deve compreender o planejamento do exame, verificação e 

avaliação das informações, comunicação dos resultados e seu acompanhamento; 

./ o auditor interno deve planejar toda auditoria; 

./ o auditor interno deve reunir, analisar, interpretar e documentar informação 

suficiente para fundamentar os resultados da auditoria; 

./ os auditores internos devem comunicar os resultados do trabalho realizado. 



73 

Concluída a auditoria, o andamento do trabalho nas áreas auditadas deve ser 

acompanhado, para verificar foram tomadas providências no sentido de cumprir as 

recomendações efetuadas no relatório final, ou se a Alta Administração concordou/assumiu o 

risco de não acatá-las. 

e) Normas relativas à administração do órgão de auditoria interna 

A administração do órgão de auditoria interna cabe ao gerente da auditoria interna, 

que tem a responsabilidade de assegurar que: 

./ o trabalho de auditoria atinja os objetivos gerais e cumpra as responsabilidades a 

ele atribuídas pela Alta Administração; 

./ os recursos do órgão de auditoria interna sejam eficazmente empregados; 

./ o trabalho de auditoria seja feito de conformidade com as normas para o exercício 

profissional da auditoria interna. 

É, também, responsabilidade do gerente da auditoria interna, obter aprovação da Alta 

Administração para a declaração que estabelece a finalidade, autoridade e responsabilidade do 

órgão de auditoria interna. 

Cabe, ainda, ao gerente da auditoria interna, conforme as Normas: 

./ desenvolver planos para o órgão desincumbir-se adequadamente de suas 

responsabilidades; 

./ providenciar a distribuição, ao pessoal da auditoria interna, de políticas e 

procedimentos, por escrito; 
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./ estabelecer um programa de seleção e desenvolvimento dos recursos humanos da 

auditoria interna; 

./ coordenar o trabalho dos auditores internos e estabelecer planos de adequada 

coordenação e divisão dos trabalhos com os auditores independentes nos aspectos 

relativos à auditoria das demonstrações financeiras e avaliação dos controles 

internos; 

./ estabelecer e manter um programa de garantia de qualidade para as operações de 

sua área. 

6.3.5 Procedimentos de auditoria 

A auditoria é um sistema de avaliação independente. Tem, como objetivo, emitir 

opinião, fundamentada, sobre determinado objeto (que pode ser um fato, um processo, um 

produto etc). 

Necessita, para tanto, instrumentos de trabalho que possibilitem a obtenção de 

elementos comprobatórios e a formação de opinião conclusiva. 

Todos fatos, evidências ou informações relevantes devem ser analisados e 

confirmados de modo a permitir ao auditor formação de opinião convicta, fundamentada em 

fatos comprovados, evidências factuais e informações inquestionáveis. 

Todos os dados e argumentos levantados devem ser ponderados quanto à objetividade, 

materialidade, importância, validade e confiabilidade. A falta de consistência das provas e a 

interferência de fatores externos não podem comprometer a conclusão final. 
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As técnicas utilizadas pelo auditor para comprovação de fatos, evidências e 

infonnações são, genericamente, denominadas procedimentos de auditoria. 

São procedimentos de auditoria: 

./ exame fisico; 

./ exame de documentos; 

./ conferência de cálculos; 

./ exame da escrituração; 

./ confinnação (ou circularização); 

./ inquérito (ou entrevista); 

./ exame dos registros auxiliares; 

./ correlação das infonnações obtidas; 

./ investigação minuciosa; 

./ observação. 

Os procedimentos a serem utilizados, bem como a extensão, a profundidade e o 

momento de realização (oportunidade), variam de acordo com o ambiente auditado, com a 

complexidade e o volume das operações envolvidas, cabendo ao auditor, com base em sua 

experiência, conhecimentos e senso crítico, defini-los. 

A ponderação da relevância, probabilidade de influenciar significativamente a conduta 

ou o julgamento, e do risco, probabilidade de ocorrência de perda de um bem ou valor, 

interagem e são elementos essenciais na definição do nível de profundidade exigido das 

comprovações. 
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a) Exame físico 

o exame fisico consiste na verificação da efetiva existência fisica dos bens indicados 

na documentação. 

o exame fisico, "in loco", deve averiguar: 

a) a real existência fisica; 

b) a quantidade existente; 

c) a identificação dos itens específicos; 

d) a autenticidade do bem (marca, tipo, série); 

e) a qualidade (condições de uso) do objeto. 

Determinados bens apresentam limitações ao exame fisico pelo auditor, demandando 

conhecimentos técnicos específicos (por exemplo, produtos químicos, componentes 

eletrônicos, produtos semi-acabados). Nestes casos deve-se recorrer aos serviços de 

profissionais especializados na área. 

Para a auditoria, o exame fisico não tem finalidade em si mesmo. É um procedimento 

complementar para verificação da fidedignidade dos registros contábeis. 

Exemplos de procedimentos de auditoria de exame fisico: 

./ conferência do numerário de caixa; 

./ contagem de estoques; 

./ conferência do patrimônio (bens móveis); 
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./ contagem de cautela de ações. 

b) Exame dos documentos 

o exame dos documentos consiste na comprovação dos dados registrados - registros 

contábeis, fiscais e legais - com os documentos que lhes deram origem, sejam relativos a 

transações comerciais ou a controles internos. 

No exame dos documentos deve-se observar: 

a) autenticidade: se a documentação é verdadeira e confiável; 

b) normalidade: se a transação efetuada é pertinente e compatível com a atividade de 

auditada; 

c) aprovação: se a transação e a documentação foram autorizadas por pessoas com 

poderes (na auditada) para tanto; 

d) registro: se os registros contábeis, fiscais, jurídicos e legais foram efetuados 

adequadamente. 

e) natureza: se há compatibilidade entre o dado registrado e a natureza (tipo) do 

documento; 

f) exigências legais: se a documentação está revestida dos requisitos legais 

necessários; 

g) clareza: se os documentos não contêm rasuras, emendas ou ressalvas. 

Em princípio, deverão, sempre, ser analisados os documentos originais, evitando-se o 

uso de cópias que, além de possibilitarem adulterações podem dificultar o controle do que já 

foi examinado. 



Exemplos de procedimentos de auditoria de exame dos documentos originais: 

./ documentação de empréstimos concedidos; 

./ documentação de aquisição de itens do imobilizado; 

./ documentação de alienação de bens; 

./ documentação de contratos de prestação de serviços. 

c) Conferência de cálculos 
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A conferência de cálculos consiste na verificação da adequação e exatidão das 

operações aritméticas. É o único procedimento de auditoria disponível para averiguação de 

questões que envolvam cálculos matemáticos. 

Considerando que a grande maioria das operações realizada por uma empresa é 

registrada contabilmente, envolvendo operações matemáticas, a conferência de cálculos é um 

procedimento de grande valia e muito utilizado. 

Exemplos de procedimentos de auditoria de conferência de cálculos: 

./ cálculo de encargos financeiros a receber/pagar; 

./ cálculo da variação cambial sobre empréstimos; 

./ cálculo de impostos a pagar/recolher; 

./ cálculo de provisão para devedores duvidosos; 

./ cálculo de provisão para depreciação. 
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d) Exame da escrituração 

Exame da escrituração consiste na análise da veracidade das infonnações contábeis. 

Podem ser verificados: 

a) Composição dos saldos: composição do saldo de detenninadas contas. Exemplos: 

./ composição, por cliente, da conta "empréstimos"; 

./ composição, por itens, da conta "impostos a recolher". 

b) Análise dos saldos: decomposição de um todo em suas partes constituintes, 

examinando cada parte para conhecer sua natureza, proporção, funções e relações. 

Decomposição, detalhada, do saldo de detenninadas contas a fim de detenninar a 

qualidade dos componentes da amostra em relação aos padrões aplicáveis. 

Exemplos: 

./ especificação dos empréstimos concedidos a cada um dos clientes; 

./ especificação, por aquisição e nota fiscal, das "contas a pagar". 

c) Conciliação dos saldos: obtenção de um saldo comum através da confrontação de 

diferentes fontes de infonnação (contas ou diferentes registros), a fim de certificar a 

exatidão ou as causas das divergências constatadas. 

Exemplos: 

./ conciliação da conta "Bancos" através do confronto do extrato bancário com o 

valor registrado no livro razão; 

./ conciliação das contas de compensação. 
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o exame da escrituração é um procedimento de auditoria que guarda relação direta 

com outros procedimentos: exame fisico, exame de documentos e conferência de cálculos. A 

escrituração contábil deve refletir, com veracidade, a existência fisica dos bens, as operações 

realizadas e os valores apurados. 

e) Confirmação ou circularização 

Confirmação, ou circularização, é obtenção de informações junto a pessoas ou 

entidades independentes à entidade auditada, porém habilitados a fornecer declarações. 

Consiste na provocação da manifestação de terceiros através de pedidos especiais e 

específicos sobre a legitimidade, regularidade e exatidão sobre posições representativas de 

direitos, bens, obrigações da empresa. 

Os pedidos de confirmação, formalizados através de cartas pré-formatadas, podem ser 

de dois tipos: 

a) Pedido de confirmação positivo: utilizado quando se faz necessária a resposta 

formal. Pode ser utilizado de duas formas: 

,/ em branco: sem indicação de valores a confirmar; 

,/ em preto: quando constam saldos ou valores a confirmar em determinada data

base. 

b) Pedido de confirmação negativo: utilizado quando a resposta só for necessária em 

caso de discordância ou divergência. Entende-se que, na falta de manifestação, a 

pessoa, ou entidade, concorda com os dados e valores indicados no pedido de 

confirmação. 
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A data-base, a amplitude do teste e o tipo de confirmação a ser empregado dependem 

do caso, da avaliação e efetividade dos controles internos e dos elementos que o auditor 

dispõe sobre o assunto. Podem ser utilizados ambos os tipos, inclusive como complementação 

(pedido de confirmação negativo como complemento do pedido de confirmação positivo). 

Quando envidados pelo correio, os pedidos devem ser expedidos em carta registra, para 

assegurar o recebimento. 

A circularização não se confunde com visitas a clientes ou fornecedores, ou com o uso 

e exame da documentação normalmente fornecida (notas fiscais, recibos, faturas, orçamentos, 

pedidos). 

Por depender da manifestação de terceiros, este procedimento encontra limitações 

quanto ao tempo. Nem sempre as informações são fornecidas tempestivamente. 

A circularização demanda custos, o que pode tomá-la dispendiosa. Porém, representa 

economia de recursos quando, pelas confirmações obtidas, dispensar exames detalhados das 

atividades auditadas. 

Exemplos de procedimentos de auditoria de confirmação: 

./ confirmação de contas a receber; 

./ confirmação de empréstimos concedidos; 

./ confirmação de venda de bens; 

./ confirmação de orçamentos. 
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t) Inquérito ou entrevista 

o inquérito, ou entrevista, consiste na consulta a pessoas, dentro ou fora da empresa, a 

fim de obter informações que possam ser úteis ao auditor no processo de exame, obtenção de 

elementos comprobatórios e formação de opinião. 

É um dos procedimentos de auditoria mais utilizados, porque permite a coleta de 

informações de forma pessoal e direta da fonte fisica. Pode ser aplicado sob a forma de 

conversações normais, informais, ou através de declarações escritas, utilizando, ou não, 

questionários estruturados. 

A entrevista deve ser realizada junto à pessoa mais familiarizada com o assunto e 

detentora, na empresa, de posição hierárquica compatível com a questão. As perguntas devem 

ser claras, precisas e versar sobre o assunto relacionado ao entrevistado. 

Para obter bons resultados é imprescindível a confiança, o bom relacionamento e a 

aceitação mútua entre o(s) auditor(es) e o(s) entrevistado(s), respeitando-se os limites do 

conhecimento e a disposição em responder, ou não às questões. 

As informações colhidas não finalizam os trabalhos da auditoria. Constituem 

elementos a serem verificados e comprovados posteriormente, utilizando-se, inclusive, outras 

entrevistas ou os demais procedimentos (exame fisico, circularização etc.). 
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o objetivo da entrevista é colher infonnações úteis à auditoria. Portanto, deve ser 

utilizada, sempre, à medida que se desenvolvam os trabalhos e que o aprofundamento em 

detenninado assunto requeira novas consultas ao pessoal envolvido. 

Exemplos de procedimentos de auditoria de inquérito, ou entrevista: 

.,/ inquérito sobre duplicatas/títulos a receber em atraso; 

.,/ inquérito sobre os controles internos existentes; 

.,/ inquérito sobre concessão de empréstimos. 

g) Exame dos registros auxiliares 

Consiste no exame dos registros auxiliares (complementares) aos registros principais 

examinados. 

Como os registros auxiliares constituem, em regra geral, detalhamento dos registros 

principais, a utilização desta técnica integra outros procedimentos destinados a comprovar a 

fidedignidade dos registros principais. 

Exemplos de procedimentos de auditoria de exame dos registros auxiliares: 

.,/ exame dos registros auxiliares de pagamentos (detalhamento das despesas 

efetuadas ); 

.,/ exame dos registros de diferenças contábeis. 
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h) Correlação das informações obtidas 

Consiste no confronto de informações e dados coletados para comprovar a validade e 

autenticidade da amostra examinada. 

Exemplos de procedimentos de auditoria de correlação das informações obtidas: 

./ verificação da correlação de lançamentos contábeis (a constituição de provisão 

para devedores duvidosos, por exemplo, altera o resultado e as contas a receber); 

./ comparação de assinaturas em documentos oficiais da empresa com os registros de 

assinaturas autorizadas. 

i) Investigação minuciosa 

A investigação minuciosa consiste no exame, detalhado e profundo, de determinado 

documento ou questão. Demanda utilização de todos os recursos disponíveis e requer, do 

auditor, conhecimentos suficientes para detectar, se for o caso, irregularidades. 

A investigação minuciosa deve ser prática constante em todo trabalho de auditoria. 

Exemplos de procedimentos de auditoria de investigação minuciosa: 

./ exame detalhado das prestações de contas de viagens a serviços; 

./ exame detalhado das contas de despesas; 

./ exames para apurações de irregularidades. 



85 

j) Observação 

A observação consiste no processo de acompanhamento fisico e técnico por parte do 

auditor, para examinar, atentamente, um ciclo de atividades, de registros, levantamentos, 

discussões, apresentações, movimentos e demais ações praticadas pela empresa ou por 

terceiros, no ambiente interno ou externo, de modo a possibilitar, ou contribuir, para a 

definição de procedimentos ou para a formação de opinião. 

É técnica básica e imprescindível à auditoria. Requer experiência, conhecimento e 

senso crítico do auditor. 

Exemplos de procedimentos de auditoria de observação: 

v' observação das rotinas diárias de trabalho; 

v' observação do envolvimento dos empregados; 

v' observação do ambiente de trabalho; 

v' observação do clima de relacionamento interpessoal. 

6.3.6 Papéis de trabalho 

Denominam-se "Papéis de Trabalho ", ou genericamente, "PTs", os formulários em 

que os auditores anotam as observações e constatações efetuadas durante os trabalhos de 

auditoria. 

Constituem o registro formal dos fatos constatados e dos elementos comprobatórios 

necessários à formação e fundamentação de opinião. 
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"A elaboração dos papéis de trabalho relata o exame praticado pelo auditor, 

propiciando um registro escrito, de forma permanente, quanto às informações 

obtidas e o julgamento profissional, por ele adotado, na execução e 

identificação de seus objetivos" (Attie, 1992: 184). 

Os papéis de trabalho são registros do trabalho do profissional, sendo, portanto, 

documentos de propriedade pessoal e exclusiva do auditor. Não obstante, têm natureza 

confidencial, não podendo, as informações neles contidas, serem utilizadas em beneficio 

próprio ou de terceiros. 

Em suma, são finalidades básicas dos papéis de trabalho: 

./ registrar as constatações efetuadas; 

./ embasar as conclusões; 

./ subsidiar a elaboração do relatório; 

./ registrar a comprovação documental; 

./ facilitar a supervisão; 

./ possibilitar consultas. 

Os papéis de trabalho são elaborados de acordo com as necessidades, exigências e 

peculiaridades do trabalho. Geralmente são padronizados, mas não há um modelo único 

definido. Alguns requisitos são fundamentais: 

./ identificação da unidade a que se refere; 

./ identificação do(s) responsável(eis) pela elaboração; 

./ data. 
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Além dos requisitos fonnais, alguns aspectos são fundamentais aos papéis de trabalho. 

Attie (1992) relaciona como principais a completabilidade; a objetividade; a concisão; a 

lógica e a limpeza. 

Completabilidade. Os papéis de trabalho devem ser suficientemente completos, de 

modo a relatar o começo, meio e fim do trabalho realizado. Isto é, completos em si mesmos, 

de fonna que a leitura dos registros neles contidos possibilite o entendimento da situação, ou 

do fato, em questão. 

Objetividade. Os papéis de trabalho devem ser objetivos, contendo apenas os 

registros considerados relevantes e fundamentais para a comprovação e fonnação de opinião. 

Fatos, detalhes e minúcias de menor importância não precisam ser mencionados. 

Concisão. Os papéis de trabalho devem ser claros e com infonnações fundamentadas, 

de modo que possam ser analisados e entendidos por qualquer pessoa, sem a presença, ou 

explicação de quem os elaborou (auto-suficientes). 

Lógica. Os papéis de trabalho devem ser elaborados em seqüência lógica, pennitindo 

a evolução do raciocínio a partir de um ponto inicial até o alcance do objetivo esperado. 

Limpeza. É importante que a apresentação fisica e visual dos papéis de trabalho seja 

criteriosa, sem incorreções e rasuras. 
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6.3.7 Etapas do processo de auditoria 

A realização de auditorias obedece a uma seqüência de atividades, que podem 

agrupadas em fases, ou etapas, de: 

-/ pré-auditoria; 

-/ planejamento da auditoria; 

-/ execução da auditoria; 

-/ encerramento da auditoria (comunicação dos resultados da auditoria); 

-/ acompanhamento (pós-auditoria). 

a) Pré-auditoria 

A etapa de pré-auditoria destina-se ao levantamento de dados para conhecer o objeto a 

ser auditado. 

A pré-auditoria requer: 

-/ estudo do tema, inclusive através de pesquisas bibliográficas; 

-/ levantamento da legislação e da regulamentação pertinentes; 

-/ mapeamento o processo relativo ao objeto, na instituição; 

-/ identificação dos gestores e intervenientes; 

-/ levantar dados na instituição, como: 

• trabalhos sobre o tema já realizados pela auditoria interna; 

• trabalhos sobre o tema, realizados pela auditoria externa; 

• normativos internos; 

• decisões da Alta Administração; 

• ações em andamento; 



• relatórios de órgãos fiscalizadores; 

./ identificação dos riscos associados; 

./ identificação dos possíveis controles para minimizar os riscos; 
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./ preparação do instrumental para realização da auditoria (elaboração dos testes a 

serem aplicados). 

b) Planejamento da auditoria 

Os elementos obtidos na pré-auditoria fornecem dados para o planejamento da 

auditoria. 

Segundo Attie (1992:246), "o planejamento, em auditoria, consiste na determinação 

antecipada de quais procedimentos serão aplicados, bem como a extensão e a distribuição 

desses procedimentos no tempo e a determinação de quem executará os trabalhos ". 

O planejamento do trabalho de auditoria tem como objetivos: 

./ preparar as atividades para que os exames possam ser realizados adequadamente, 

atingindo os objetivos previstos, em um espaço de tempo razoável; 

./ facilitar a administração do cronograma de execução do trabalho (administração 

do tempo); 

./ estabelecer os tipos e a extensão dos procedimentos de auditoria a serem 

empregados; 

./ uniformizar o trabalho e os procedimentos dos diversos integrantes da equipe de 

auditoria; 

./ evitar improvisações e sobrecarga de trabalho. 
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o planejamento deve ser formalizado em um documento, o Plano de Auditoria, que 

orientará a execução do trabalho em campo. 

É importante que o Plano de Auditoria contenha especificações sobre: 

./ Objeto da auditoria. Descrição do objeto a ser auditado . 

./ Objetivos. O plano deve especificar os objetivos da auditoria, geral e específico, 

se houver . 

./ Limitações da auditoria. Como não é possível, em uma única auditoria, analisar 

todas as situações e detalhes, o plano deve especificar a extensão do trabalho, 

bem como o que não será objeto de avaliação, isto é, as limitações do trabalho . 

./ Procedimentos. Técnicas e auditoria a serem empregadas; procedimentos para 

obtenção de elementos comprobatórios . 

./ Período de abrangência. Definição do período de abrangência da auditoria 

(período que será abrangido pelas verificações) . 

./ Período de execução. Previsão do tempo a ser dispendido. Indicação das datas 

previstas para o início e fim do trabalho. 
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-/ Equipe de trabalho. Indicação dos profissionais designados para execução da 

auditoria. 

-/ Cronograma. Detalhamento das datas previstas para realização das diversas 

fases de execução dos trabalhos, com estimativa das horas/homens alocadas em 

cada etapa. 

-/ Amostra. Sempre que possível, o plano deverá quantificar os riscos envolvidos e 

definir a amostra a ser analisada. 

c) Execução da auditoria 

Elaborado o Plano, segue-se à execução do trabalho de auditoria, isto é a aplicação dos 

testes de auditoria. 

A auditoria deve ser executada: 

-/ obedecendo às normas de auditoria; 

-/ utilizando os procedimentos de auditoria apropriados ao caso; 

-/ em conformidade com o planejado. 

Quando os testes são realizados na própria dependência auditada, costuma-se falar em 

"trabalho de campo". Em campo o auditor tem contato direto com a documentação e com as 

pessoas responsáveis. 
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A execução da auditoria é a etapa mais complexa, e que mais exige qualificação do 

auditor, requerendo não somente conhecimentos técnicos, mas também habilidade 

administrativa para gerenciar os recursos disponíveis e, principalmente habilidade para lidar 

com as peculiaridades de cada caso e identificar os problemas existentes. 

Todo o trabalho deve ser direcionado para o alcance dos objetivos pré-definidos. Para 

tanto, as atividades devem ser continuamente avaliadas, de modo a acompanhar a evolução e 

possibilitar as necessárias alterações no planejamento inicial. 

Por mais completos e abrangentes que tenham sido a pré-auditoria e o planejamento, 

só durante a execução do trabalho de trabalho de campo é possível o conhecimento da 

situação real. A partir de então, pode-se precisar quais os procedimentos de auditoria a serem 

utilizados, bem como a necessária extensão e profundidade dos testes. 

Todas as informações, testes, resultados e observações devem ser formalmente 

registrados nos papéis de trabalho, de forma que os elementos que fundamentaram a formação 

de opinião e a conclusão do auditor fiquem explicitados. 

As constatações, especialmente aquelas de maior relevância, devem ser participadas 

aos auditados, para que as correções sejam prontamente providenciadas e para que não paire 

qualquer dúvida sobre a veracidade dos fatos e dados mencionados no relatório final. 

A execução do trabalho de campo exige, portanto, e sobremaneira, habilidade no trato 

com as pessoas, para expor os fatos constatados e, junto com os responsáveis diretos pelas 

tarefas, identificar as causas, conseqüências e possíveis soluções. 
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d) Encerramento da auditoria (comunicação dos resultados da auditoria) 

Concluída a aplicação dos procedimentos de auditoria, faz-se necessária uma revisão, 

no sentido de avaliar se os elementos coletados são suficientes para formação de opinião e 

para o alcance dos objetivos previstos no Plano. 

Aplicados os testes, realizadas as constatações, obtidos os elementos comprobatórios 

(evidências) e formada a opinião, o trabalho de auditoria passa à etapa de finalização, de 

encerramento: fechamento dos papéis de trabalho e elaboração do relatório, documento 

através do qual são comunicados os resultados da auditoria. 

Segundo Attie (1992:269), o fechamento dos papéis de trabalho requer: 

./ "revisão final do conteúdo de cada um; 

./ confronto final entre o trabalho planejado e o realizado com vistas nos 

objetivos predeterminados; 

./ referenciação adequada entre os papéis de trabalho; 

./ revisão da folha de pontos a completar quanto aos itens ali 

representados e conseqüente inclusão nos papéis de trabalho devidos; 

./ fechamento das horas dispendidas no trabalho e confronto com as 

orçadas; 

./ arrumação seqüencial dos papéis de trabalho de acordo com codificação 

adequada e sua inclusão nas pastas de auditoria; 

./ avaliação do pessoal envolvido na execução do trabalho ". 
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É recomendável que as conclusões finais, bem como as recomendações emitidas para 

corrigir as deficiências eventualmente constatadas sejam discutidas com os auditados antes do 

fechamento final do relatório, de modo que este, quando oficialmente recebido não cause 

nenhuma surpresa. 

A confecção do relatório merece especial zelo. O relatório é o produto final da 

auditoria. É o meio pelo qual a auditoria participa à administração o resultado das avaliações 

efetuadas. 

Deve conter os fatos verificados, as causas, as conseqüências e as sugestões ou 

recomendações para melhoria. É, com indica o próprio nome, um relato dos trabalhos, não 

deve trazer qualquer fato novo, que não tenha sido previamente discutido. É, inclusive, 

interessante, que o esboço do relatório seja discutido com os auditados, para assegurar o 

correto entendimento e interpretação dos fatos. 

O relatório de auditoria bem fundamentado constitui um importante instrumento de 

assessoramento à administração, na medida em que apresenta constatações, alicerçadas em 

fatos e documentos, e conclusões objetivas, imparciais, isentas de juízos de valor, 

acompanhadas de sugestões para aprimoramento. 

Não há uma forma única, padronizada, para os relatórios de auditoria, entretanto, 

alguns critérios essenciais precisam ser observados. O relatório deve ser: 



95 

-/ Factual. Todas as afinnações devem ser fundamentadas em fatos documentados 

(com os respectivos registros nos papéis de trabalho), impossibilitando qualquer 

questionamento acerca das alegações nele contidas. 

-/ Conciso. O relatório deve conter somente registros relevantes. Porém, todas as 

infonnações necessárias e importantes à administração devem ser abordadas. A 

concisão, em hipótese alguma, pode significar ou implicar em insuficiência de 

infonnação. 

-/ Claro. O relatório é encaminhado a terceiros, que não participaram dos trabalhos. 

Deve, portanto, ser redigido em linguagem objetiva, clara e imparcial. É 

importante que seja estruturado de fonna lógica, de modo a pennitir aos leitores o 

fácil entendimento da situação verificada, com seqüência coerente de idéias. 

-/ Tempestivo. O relatório aborda fatos relevantes, que necessitam medidas 

corretivas. Deve ser tempestivo, para que produza efeitos. 

O relatório deve ser encaminhado, através de correspondência, aos responsáveis pela 

atividade auditada, aos quais caberá responder, ao tempo detenninado, sobre a implementação 

das sugestões ou recomendações efetuadas. 

e) Acompanhamento (pós-auditoria) 

Embora o relatório seja o produto final, sua emissão não encerra, de fato, uma 

auditoria. É necessário que haja um acompanhamento para verificar se as sugestões (ou 
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recomendações) emitidas foram implementadas. Uma auditoria só se encerra quando todas as 

recomendações emitidas forem efetivamente implementadas. 
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- 7 -

ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA NO PROCESSO DE 

PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO, 

EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

7.1 Impacto da Lei 9.613/98 nas instituições rmanceiras e, em particular, na atuação 

da auditoria interna dessas instituições 

Como exposto no Capítulo 5, no Brasil, a lavagem de dinheiro foi classificada como 

crime pela Lei 9.613, em 03.03.1998. Esta Lei, além de tipificar o crime, instituiu obrigações 

com o fim de prevenir a utilização do Sistema Financeiro para a prática de lavagem de 

dinheiro. 

Entre as obrigações impostas às instituições financeiras, ressaltam-se: 

./ identificar e manter atualizados os dados cadastrais dos clientes; 

./ registrar as operações realizadas pelos clientes; 

./ acompanhar e monitorar as transações realizadas pelos clientes; 

./ comunicar ao Banco Central do Brasil as movimentações de valores em espécie 

superiores a R$ 100 mil; 

./ comunicar ao Banco Central do Brasil os indícios de lavagem de dinheiro 

identificados; 

./ desenvolver e implementar procedimentos internos de controle; e 

./ treinar os empregados. 
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o descumprimento de tais obrigações sujeita a instituição, e seus administradores, às 

sanções previstas no artigo 12 da Lei 9.613/98: 

./ advertência; 

./ multa pecuniária; 

./ inabilitação temporária, pelo prazo de até dez anos, para o exercício do cargo de 

administrador; 

./ cassação da autorização para operação ou funcionamento. 

Além das sanções previstas na Lei 9.613/98, a simples veiculação de notícias na mídia, 

relacionando a instituição a operações de lavagem de dinheiro, pode acarretar danos à 

imagem. A associação do nome da empresa a operações ilícitas pode comprometer sua 

credibilidade no mercado, com reflexos negativos nos negócios, no País e no exterior. 

Em suma, a inobservância dos preceitos da Lei 9.613/98 e da regulamentação dela 

decorrente 10, pode comprometer os resultados da instituição, seja pelas sanções legais -

advertência; multa pecuniária; inabilitação para o exercício do cargo de administrador; 

cassação da autorização para operação ou funcionamento - seja pelo desgaste do nome da 

empresa junto ao mercado ou a autoridades, causado por publicidade negativa. 

Sendo a auditoria interna uma atividade de avaliação independente, de assessoramento 

à Alta Administração, com o objetivo de assegurar que os objetivos da instituição sejam 

alcançadosll
, e presentes os impactos da Lei 9.613/98 nas instituições financeiras, acima 

descritos, é importante que a avaliação das ações adotadas pela empresa para a prevenção e 

10 Circular BACEN 2.852, de 03.12.1998 e das Cartas-Circulares BACEN 2.826, de 04.12.1998; 2.977, de 
18.09.2001; 3.098, de 11.06.2003; e 3.101, de 11.07.2003. 
II Como apresentado no Capítulo 6 
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combate à lavagem de dinheiro faça parte dos trabalhos da auditoria interna nas instituições 

financeiras. 

Em outras palavras, é importante que a avaliação da prevenção e combate à lavagem 

de dinheiro integre as avaliações da auditoria interna, de modo a possibilitar a emissão de 

conclusões à Alta Administração, informando-a se existem controles internos, e se estes são 

suficientes e adequados, para minimizar a possibilidade de que a inobservância dos preceitos 

legais (Lei 9.613/98) comprometa os resultados (ou o alcance dos objetivos) da instituição. 

Tal é a importância da atuação da auditoria interna nesse processo, que o Manual de 

Supervisão do Banco Central do Brasil, além de prescrever que as instituições devem 

desenvolver e implementar programa que assegure e monitore o atendimento às disposições 

da Lei 9.613/98 e das normas que a regulamentam, acresce que o programa deve ser testado 

de forma independente por auditores internos e externos. 

Referindo-se especificamente à atuação da auditoria, o Manual de Supervisão do 

BACEN dispõe, nos parágrafos 20 e 21 do Título 5-20-10-30: 

"Os auditores internos ou externos da instituição devem ser capazes de: 

• atestar a integridade global e a eficácia dos sistemas e controles 

gerenciais e o atendimento técnico à Lei contra a Lavagem de 

Dinheiro; 

• testar transações em todas as áreas funcionais da instituição com 

ênfase para as de produtos e serviços de alto risco para assegurar que 

a instituição cumpra a regulamentação vigente; 
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• avaliar o conhecimento dos funcionários quanto a regulamentos e 

procedimentos .. 

• avaliar a adequação, a precisão e a abrangência integral dos 

programas de treinamento. 

21. O relatório da auditoria deve ser levado ao conhecimento da alta 

administração que adotará as providências para a implementação das 

recomendações apontadas, assegurando seu acompanhamento ". 

7.2 Auditoria na prevenção e combate à lavagem de dinheiro 

Definido que a avaliação da prevenção e combate à lavagem de dinheiro deve fazer 

parte dos trabalhos da auditoria interna nas instituições financeiras, e dada a dimensão das 

obrigações legais12
, descortinam-se questões de ordem operacional, que chegam a ser desafios 

à área de auditoria interna, tal a abrangência do tema: 

~ qual o objeto da auditoria? 

~ com quefoco auditar? 

~ onde auditar? 

~ como auditar? 

Vejamos por etapas. 

12 Lei 9.613/98 e regulamentação emitida pelo BACEN (Circular BACEN 2.852, de 03.12.1998 e Cartas
Circulares BACEN 2.826, de 04.12.1998; 3.098, de 11.06.2003; e 3.101, de 11.07.2003) 
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~ Qual o objeto da auditoria? 

Como visto, a legislação impõe várias obrigações às instituições financeiras: 

identificar e manter atualizados os dados cadastrais dos clientes; registrar as operações 

realizadas; acompanhar e monitorar as transações realizadas pelos clientes; comunicar ao 

Banco Central do Brasil as movimentações de valores em espécie superiores a R$ 100 mil e 

os indícios de lavagem de dinheiro identificados; desenvolver e implementar procedimentos 

internos de controle; e treinar os empregados. Essas obrigações não são excludentes. Isto é, 

todas devem ser cumpridas e, no que dizem respeito ao relacionamento com os clientes, são 

seqüenciais: 

Obrigações previstas na Lei 9.613/98: 

IDENTIFICAÇÃO 

D 
REGISTRO DAS 
TRANSAÇÕES 

D 
MONITORAMENTO 

DA 
MOVIMENTAÇÃO 

D 
COMUNICAÇÃO DE 

INDÍCIOS AO 
BACEN 
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o cumprimento dessas obrigações implica na realização de atividades de tal forma 

inter-relacionadas e subseqüentes, que caracterizam um processo - o processo de prevenção e 

combate à lavagem de dinheiro. Por exemplo, para monitorar a movimentação realizada pelo 

cliente é preciso que hajam registros das transações efetuadas, bem como registros dos dados 

relativos à identificação e capacidade econômico-financeira. 

Por outro lado, o processo, para ser executado, requer procedimentos internos de 

controle e treinamento dos empregados, tal como também prescrito na legislação: 

Processo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro: 

P ~I IDENTIFICAÇÃO R 
O 
C 

D E 
D 
I REGISTRO DAS 

M • TRANSAÇÕES 
E 
N 
T D O 
S 

MONITORAMENTO 

D • DA 

E MOVIMENTAÇÃO 

C D O 
N 

COMUNICAÇÃO DE T 
R • INDÍCIOS AO 

O BACEN 

L 
E 

TREINAMENTO DOS EMPREGADOS 
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A auditoria na prevenção e combate à lavagem de dinheiro, requer, portanto, uma 

auditoria no processo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. 

~ Com que/oco auditar? 

Se o não cumprimento da Lei 9.613/98 pode ameaçar o alcance dos objetivos da 

empresa, esse é um risco. Tanto um risco legal - possibilidade de perdas decorrentes de 

sanções por reguladores, em razão de violação da legislação ou regulamentos vigentes -

quanto um risco de imagem - possibilidade de perdas decorrentes de a instituição ter seu nome 

desgastado junto ao mercado ou a autoridades, em razão de publicidade negativa, verdadeira 

ou não. 

Devendo a auditoria apresentar conclusões à Alta Administração sobre o processo de 

prevenção e combate à lavagem de dinheiro e, mais especificamente, sobre a possibilidade de 

deficiências nesse processo ameaçarem os resultados da empresa, faz-se necessária uma 

avaliação focada no risco13
• 

~ Onde auditar? 

A prevenção e o combate à lavagem de dinheiro permeiam toda a empresa. Requer a 

instituição, a implementação e o cumprimento de procedimento internos de controle, que 

devem estar presentes desde uma simples abertura de conta, até as mais sofisticadas operações 

estruturadas em negócios internacionais. Deve fazer parte das preocupações da empresa, 

desde a Alta Administração até o segmento operacional. Os gestores são os responsáveis 

13 Auditoria Baseada em Risco, Capítulo 6, item 6.3.3 
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pela definição e instituição dos controles internos, que devem ser cumpridos, no âmbito 

operacional. São, portanto, necessárias verificações tanto no âmbito estratégico, quanto no 

âmbito operacional da empresa. 

~ Como auditar? 

Reunindo as considerações anteriores, pode-se concluir que, dificilmente, uma única 

auditoria seria capaz de emitir conclusões consistentes à Administração. Melhor seria, então, 

falar não em uma auditoria, mas em um programa de auditoria, que englobe a realização de 

diversos trabalhos de auditoria relacionados ao processo de prevenção e combate à lavagem 

de dinheiro. 

Em uma tentativa de responder aos questionamentos - qual o objeto da auditoria? com 

que foco auditar? onde auditar? como auditar? - sugere-se a adoção de um programa de 

auditoria para avaliar o processo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, com 

foco nos riscos associados ao descumprimento das obrigações legais, contemplando 

testes no âmbito estratégico e operacional da instituição. 

7.3 Programa de Auditoria para avaliar o processo de Prevenção e Combate à 

Lavagem de Dinheiro 

A elaboração de um programa de auditoria demanda, antes de tudo, conhecimento do 

objeto que se pretende auditar. Para tanto, aplicam-se os mesmos procedimentos relativos a 

, d' . 14 uma pre-au !tona : 

14 Capítulo 6, item 6.3.7.a 
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No caso de um programa de auditoria para avaliar o processo de prevenção e combate 

à lavagem de dinheiro, é preciso: 

,/ estudar o tema, através de pesquisas bibliográficas; 

,/ levantar a legislação e a regulamentação pertinentes; 

,/ mapear o processo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, na instituição; 

,/ levantar dados na instituição, como: 

• trabalhos sobre o tema já realizados pela auditoria interna; 

• trabalhos sobre o tema, realizados pela auditoria externa; 

• normativos internos; 

• decisões da Alta Administração; 

• ações em andamento; 

• relatórios de órgãos fiscalizadores; 

,/ identificar os riscos associados; 

,/ identificar os possíveis controles para minimizar os riscos. 

Somente depois de concluídos esses levantamentos, ter-se-á informações e dados para 

definir o objetivo do Programa e as atividades que nele devem ser previstas. 

Realizadas as pesquisas bibliográficas e o levantamento da legislação e dos dados 

internos, merece especial atenção a identificação, mais precisa, does) risco(s), e dos possíveis 

controles para minimizá-Io(s). É o que, a seguir, apresentamos. 
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7.4 Riscos relacionados à prevenção e combate à lavagem de dinheiro, aos quais as 

instituições financeiras estão expostas 

A Lei 9.613/98, ao instituir obrigações com o fim de prevenir a utilização do Sistema 

Financeiro para a prática de lavagem de dinheiro, gerou um novo risco para as instituições 

financeiras, com características de risco legal1S e risco de imagem 16. Em uma singela 

representação: 

Riscos decorrentes da legislação sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro: 

OBRIGAÇÕES: 

~ LEI 9.613/98 

~ REGULAMENTAÇÃO 
EMITIDA PELO 
BACEN 

NÃO 
CUMPRIMENTO 

~SANÇÕES 
LEGAIS 

~DANOSÀ 
IMAGEM 

~--------------- ---------------~ -v--
RISCO 

15 Risco legal: possibilidade de perdas decorrentes de sanções por reguladores, em razão de violação da 
legislação ou regulamentos vigentes. 
16 Risco de imagem: possibilidade de perdas decorrentes de a instituição ter seu nome desgastado junto ao 
mercado ou a autoridades, em razão de publicidade negativa, verdadeira ou não. 
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Esse risco pode ser expresso na seguinte sentença: as obrigações legais para a 

prevenção e combate à lavagem de dinheiro, quando não cumpridas, podem expor a 

instituição e seus administradores às sanções previstas na Lei 9.613/98; e a danos à 

imagem, pela veiculação de notícias relacionando o nome da empresa a operações 

ilícitas. 

Embora descrito em uma sentença, esse risco tem grande abrangência, vez que são 

várias as obrigações impostas pela legislação I7
. Basta que uma delas não seja observada, para 

que se caracterize o descumprimento da Lei, pela instituição. Se, por exemplo, a instituição 

registrou todas as transações realizadas pelo cliente, mas não o identificou corretamente e não 

manteve as informações cadastrais atualizadas, está igualmente sujeita às sanções legais. 

Assim sendo, esse risco pode ser desdobrado, ou detalhado, em cinco outros riscos, 

vinculados diretamente às obrigações expressas na legislação. São eles: 

,/ Identificação de clientes. As informações e os documentos, mantidos pela 

instituição, podem não ser suficientes para a identificação dos clientes 

(correntistas ou não) e para a verificação da compatibilidade entre as respectivas 

movimentações de recursos e a atividade econômica e a capacidade financeira dos 

titulares, nos termos do que determina a Lei 9.613/98 e a Circular BACEN 

2.852/98. 

17 Identificar e manter atualizados os dados cadastrais dos clientes; registrar as operações realizadas; acompanhar 
e monitorar as transações realizadas pelos clientes; comunicar ao Banco Central do Brasil as movimentações de 
valores em espécie e os indícios de lavagem de dinheiro identificados; desenvolver e implementar procedimentos 
internos de controle; e treinar os empregados. 
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,/ Registro das transações. As operações realizadas com os clientes podem não 

estar registradas com os requisitos determinados na Lei 9.613/98, art. 1 O, inciso II 

e na Circular BACEN 2.852/98, art. 1°, inciso m. 

,/ Acompanhamento das transações realizadas pelos clientes. A falta de 

acompanhamento das transações realizadas pelos clientes pode implicar na não 

detecção de indícios de lavagem de dinheiro, o que contraria o determinado pela 

Lei 9.613/98 e pela Circular BACEN 2.852/98. 

,/ Comunicações ao Banco Central do Brasil. Movimentações de valores em 

espécie superiores a R$ 100 mil e os indícios de lavagem de dinheiro podem não 

ser comunicados ao Banco Central do Brasil, tal como determinado na Lei 

9.613/98, art. 11, inciso lI; na Circular BACEN 2.852/98, art. 4°; e na Carta

Circular BACEN 3.098/03. 

,/ Treinamento. Os funcionários podem não estar sendo treinados para cumprir as 

normas internas e as obrigações legais e regulamentares relativas à prevenção e 

combate à lavagem de dinheiro, tal como determinado pela Circular BACEN 

2.852/98, art. 5°. 

Em uma visão esquematizada: 
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Detalhamento dos riscos decorrentes da legislação sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro: 

RISCO i RISCOS DETALHADOS 

<===> Identificação de clientes 

Sanções pelo 
descumprimento de <===> Registro das transações 
obrigações legais e 

regulamentares 

<===>1 1 Acompanhamento 
e 

danos à imagem <===>1 Comunicação ao BA CEN 1 

<===>1 Treinamento 
1 

A esses cinco riscos detalhados, vinculados a obrigações expressas na legislação, 

acresce-se um sexto. Trata-se da existência de políticas e diretrizes. Embora a legislação e a 

regulamentação brasileiras não exijam, expressamente, que as instituições financeiras 

possuam política nesse sentido, o décimo quinto mandamento dos Princípios Fundamentais 

para a Supervisão Eficaz da Atividade Bancária, definidos pelo Comitê da Basiléia, prescreve 

que 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 previnam a utilização dos bancos, 

intencionalmente ou não, por elementos criminosos. 

São as políticas e diretrizes definidas pela Alta Administração que direcionam a linha 

de atuação da empresa e o desenvolvimento e a implementação de procedimentos internos de 

controle para identificar os clientes, registrar as operações, acompanhar e monitorar as 
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transações, efetuar as comunicações ao Banco Central e treinar os funcionários. Tem-se, 

assim um sexto risco detalhado: 

./ Política e diretrizes. As políticas e diretrizes definidas pela instituição podem 

não contemplar orientações para nortear a atuação da empresa no que se refere à 

prevenção e combate à lavagem de dinheiro. 

Esse risco, embora não diretamente decorrente da legislação é tão relevante quanto os 

outros, ou mais. A ausência ou a falta de clareza de políticas e diretrizes pode comprometer 

todo o processo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro na instituição. 

Em síntese, o risco de as obrigações legais para a prevenção e combate à lavagem 

de dinheiro, quando não cumpridas, exporem a instituição e seus administradores às 

sanções previstas na Lei 9.613/98; e a danos à imagem, pela veiculação de notícias 

relacionando o nome da empresa a operações ilícitas, pode ser detalhado em seis riscos, 

genericamente designados por: 

I. política e diretrizes; 

lI. identificação de clientes; 

III. registro das transações; 

IV. acompanhamento; 

V. comunicação do Banco Central e 

VI. treinamento. 

Em um esquema mais completo: 
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Riscos associados ao processo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, em instituições financeiras: 

Sanções pelo 
descumprimento de 
obrigações legais e 

regulamentares 

e 

danos à imagem 

i Obrigações previstas na i 
i legislação e i 
i regulamentação i 
L ..................................................................... J 

7.5 Possíveis controles para minimizar os riscos 

Políticas e diretrizes 

Identificação de clientes 

Registro das transações 

Acompanhamento 

Comunicação ao BA CEN 

Treinamento 

Identificados os riscos associados à prevenção e combate à lavagem de dinheiro, aos 

quais a instituição está naturalmente exposta, é preciso conhecer quais seriam os possíveis 

controles capazes de, se não minimizá-los, ao menos reduzi-los a ponto de não 

comprometerem o alcance dos objetivos da empresa. 

É importante que esse trabalho seja feito para os riscos detalhados, de modo a permitir 

uma visão mais precisa de quais seriam os diversos fatores de exposição ao risco. Isto é, que 

fatos, ações ou omissões poderiam expor a empresa à materialização dos riscos. 
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Em uma linguagem menos técnica, poder-se-ia dizer: 

./ sabe-se que existe um perigo (RISCO) ameaçando a empresa (ameaçando o 

alcance dos objetivos almejados); 

./ é preciso identificar que fatos, ou ocorrências, podem contribuir para que esse 

perigo se tome realidade (FATORES DE EXPOSIÇÃO AO RISCO); e 

./ identificar o que é (ou seria) possível fazer para evitar que esses fatos aconteçam 

e o risco se materialize (POSSÍVEIS CONTROLES). 

Tem-se então, respectivamente: 

./ RISCO; 

./ FATORES DE EXPOSIÇÃO AO RISCO; e 

./ POSSÍVEIS CONTROLES PARA MINIMIZAR O RISCO. 

A identificação dos possíveis controles é um exercício de abstração que requer, a um 

tempo, conhecimento sobre objeto em questão (e dos riscos a ele associados) e desvinculação 

da realidade existente na instituição. Não se trata, ainda, da aplicação de testes de auditoria 

para obter conclusões. Muito antes disso, é um trabalho de identificação de quais seriam os 

controles ideais para, a partir daí, elaborar os testes de auditoria a serem aplicados e, do 

confronto entre os controles ideais, com os controles existentes na empresa, então concluir 

quão próximos ou distantes estão e, por conseguinte, quão minimizados estão os riscos. 

Exemplificamos, a seguir, um levantamento dos possíveis controles para cada um dos 

seis riscos detalhados, relacionados à prevenção e combate à lavagem de dinheiro: 



./ política e diretrizes; 

./ identificação de clientes; 

./ registro das transações; 

./ acompanhamento; 

./ comunicação do Banco Central e 

./ treinamento. 
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7.5.1 Possíveis controles para minimizar o risco relacionado às políticas e diretrizes 

Risco: 

As políticas e diretrizes definidas pela instituição podem não contemplar orientações para 

nortear a atuação da empresa no que se refere à prevenção e combate à lavagem de 

dinheiro. 

FATORES DE EXPOSIÇÃO AO RISCO 

~ Falta de definição, na estrutura 

organizacional da instituição, de 

responsabilidades e de funções relativas 

ao processo de prevenção e combate à 

lavagem de dinheiro. 

~ F alta de recursos (materiais, 

tecnológicos, de pessoal) na 

área/unidade responsável, na 

instituição, pela gestão do processo de 

prevenção e combate à lavagem de 

dinheiro. 

POSSívEIS CONTROLES 

~ Definição de área/unidade 

responsável, na instituição, pela 

gestão do processo de prevenção e 

combate à de lavagem de dinheiro. 

~ Alocação de recursos (materiais, 

tecnológicos, de pessoal) para 

viabilizar a gestão do processo de 

prevenção e combate ao crime de 

lavagem de dinheiro. 



)o> Desconhecimento, pela instituição, dos 

fatores externos intervenientes. 
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> Identificação de fatores externos 

intervenientes, tais como: 

• legislação e regulamentos 

relativos à prevenção e combate à 

lavagem de dinheiro; 

• avaliação do histórico de 

ocorrências relacionadas à 

lavagem de dinheiro, no mercado, 

considerando: 

o técnicas mais utilizadas para 

a lavagem de dinheiro; 

o as praças/regiões com maior 

incidência; 

o o perfil de clientes (pessoas 

fisicas, jurídicas, atividade 

econômico-financeira); 

o os produtos e serviços 

utilizados; 

o meios e formas (técnicas) 

utilizados; 

o valores envolvidos; 

o práticas utilizadas pelas 

demais instituições 

financeiras para a prevenção 

e o combate à lavagem de 

dinheiro. 

)o> Desconhecimento, pela instituição, dos > Identificação de fatores internos 

de fatores internos intervenientes. intervenientes, tais como: 

• características dos produtos e 

serviços da empresa; 



~ Desconhecimento, pela instituição, dos 

riscos a que está exposta. 
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• existência de sistemas 

infonnatizados para o 

processamento de dados relativos 

aos produtos e serviços da empresa; 

• grau de capacitação dos 

funcionários para a prevenção e o 

combate à lavagem de dinheiro. 

~ Identificação e avaliação do grau de 

exposição a riscos, através da avaliação 

do histórico de ocorrências 

relacionadas à lavagem de dinheiro, na 

empresa, considerando: 

• as praças/regiões com malOr 

incidência; 

• o perfil de clientes (pessoas fisicas, 

jurídicas, atividade econômico

financeira); 

• os produtos e serviços maiS 

utilizados; 

• meios e fonnas (técnicas) mais 

utilizados; 

• valores envolvidos; 

• deficiências nos controles internos; 

• falhas operaCIonaIS (falhas em 

serviço); 

• envolvimento 

(fraude). 

de funcionários 

~ Ausência de revisão periódica dos ~ Revisão periódica dos fatores externos, 

fatores externos, internos e do grau de internos e do grau de exposição aos 



exposição ao risco. 

~ Desconhecimento, pelos funcionários e 

administradores, da postura negociaI a 

ser adotada em relação à prevenção e 

combate à lavagem de dinheiro. 
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riscos, considerando as modificações: 

• na legislação e nos regulamentos 

aplicáveis; 

• nas técnicas utilizadas para 

lavagem de dinheiro; 

• das regiões e praças utilizadas para 

lavagem de dinheiro; 

• nas práticas utilizadas pelas demais 

instituições financeiras para a 

prevenção e o combate à lavagem 

de dinheiro; 

• nas características dos produtos e 

serviços da empresa; 

• nos sistemas de processamento de 

dados utilizados pela empresa. 

~ Definição, pela Alta Administração, 

do comportamento/posicionamento da 

empresa no que se refere à prevenção 

e combate ao crime de lavagem de 

dinheiro. 

> Definição de política para a prevenção 

e combate à lavagem de dinheiro, 

contemplando diretrizes para: 

• a 
realização de negócios 

(realização, ou não, de negócios 

quando houver indícios de que os 

recursos não tenham origem lícita); 

• a identificação de clientes, 

correntistas e não correntistas 

(observância do princípio "conheça 



... Ausência e/ou insuficiência de normas 

e procedimentos de controle para a 

prevenção e o combate à lavagem de 

dinheiro, abrangendo: 

• a identificação de clientes 

(observância do princípio "conheça 

seu cliente"); 

• o registro das transações; 

• o acompanhamento das transações 
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seu cliente"); 

• atribuição de autoridade para 

gestão do processo de prevenção e 

combate ao crime de lavagem de 

dinheiro; 

• definição de responsabilidades no 

processo de prevenção e combate à 

lavagem de dinheiro; 

• instituição de procedimentos 

internos de controle para a 

prevenção e o combate à lavagem 

de dinheiro; 

• produção de informações 

gerenciais sobre a prevenção e o 

combate à lavagem de dinheiro; 

• treinamento e capacitação dos 

funcionários para a prevenção e o 

combate à lavagem de dinheiro; 

• tratamento das falhas em serviço 

relacionadas à prevenção e ao 

combate à de lavagem de dinheiro. 

~ Instituição formal de normas e de 

procedimentos internos de controle 

para: 

• a identificação de clientes 

(observância do princípio "conheça 

seu cliente"); 

• o registro das transações; 

• o acompanhamento das transações 

realizadas pelos clientes 



realizadas pelos clientes 

(acompanhamento da movimentação 

de recursos); 

• as comunicações ao Banco Central; 

• a produção de informações 

gerenCIais. 

~ Falta de definição de responsabilidades 

para a execução dos procedimentos 

relativos à prevenção e ao combate à 

lavagem de dinheiro, nas diversas áreas 

da instituição. 

~ Ausência e/ou insuficiência de controle 

dos resultados do processo de prevenção 

e combate à lavagem de dinheiro. 
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(acompanhamento da movimentação 

de recursos); 

• as comunicações ao Banco Central; 

• a produção de informações 

gerenCIaiS sobre o processo de 

prevenção e combate à lavagem de 

dinheiro na instituição. 

~ Definição de responsabilidades para a 

execução dos procedimentos relativos à 

prevenção e ao combate à lavagem de 

dinheiro, nas diversas áreas da 

instituição. 

~ Instituição de mecanismos para o 

controle dos resultados do processo de 

prevenção e combate à lavagem de 

dinheiro, na instituição. 

~ Ausência e/ou insuficiência de ~ Instituição de mecamsmos para a 

informações gerenciais sobre o processo 

de prevenção e combate à lavagem de 

dinheiro. 

~ Não indicação de diretor responsável 

pela incumbência de implementar e 

acompanhar o cumprimento das medidas 

legais e regulamentares relativas à 

prevenção e combate à lavagem de 

disponibilização, à Alta Administração 

e às demais unidades da instituição, de 

informações gerenciais relativas ao 

processo de prevenção e combate à 

lavagem de dinheiro. 

~ Indicação de diretor responsável 

perante o Banco Central do Brasil. 
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dinheiro. 

7.5.2 Possíveis controles para minimizar o risco relacionado à identificação de clientes 

Risco: 

As informações e os documentos, mantidos pela instituição, podem não ser suficientes 

para a identificação dos clientes (correntistas ou não) e para a verificação da 

compatibilidade entre as respectivas movimentações de recursos e a atividade econômica 

e a capacidade financeira dos titulares, nos termos do que determina a Lei 9.613/98 e a 

Circular BACEN 2.852/98. 

FATORES DE EXPOSIÇÃO AO RISCO POSSÍVEIS CONTROLES 

~ Realização de transações com clientes ~ Definição, pela Alta Administração, 

(correntistas ou não): da política para identificação de 

• com insuficiência de dados clientes a ser adotada na empresa. 

(informações e documentos) para 

identificação de pessoas fisicas e de ~ Definição de área/unidade 

pessoas jurídicas, inclusive de seus 

proprietários e administradores; 

• sem documentação, ou com 

documentação incompleta ou falsa 

(Ex.: abertura de "conta-fantasma", 

operações com "laranjas"); 

• sem informações sobre a origem 

dos recursos financeiros 

transacionados; 

• que, sem alterar a forma de 

movimentação e/ou o tipo/montante 

de transações habitualmente 

responsável, na empresa, pela gestão 

do processo de identificação de 

clientes. 

~ Definição formal de normas e de 

procedimentos para identificação dos 

clientes, correntistas ou não, 

abrangendo: 

• condições para realizar negócios 

com a instituição (para quaisquer 

produtos e serviços); 



realizadas, utilizem os produtos e 

serviços da instituição para a 

lavagem de dinheiro. 

• através de procuradores e/ou 

representantes não habilitados ou 

com insuficiência de dados 

(informações e documentos) para 

identificação e habilitação. 
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• exigência de documentação 

(documento de identidade e/ou de 

constituição da pessoa jurídica, 

CPF /CNP J, comprovante de 

residência/endereço, comprovante 

de renda/faturamento, referências 

comerciais e bancárias), observadas 

as determinações da Resolução 

2025/93 18
; 

• exigência de documentação de 

procuradores, observadas as 

determinações da Resolução 

2025/93; 

• exigência de documentação de 

proprietários e representantes de 

pessoas jurídicas, observadas as 

determinações da Resolução 

2025/93; 

• mecanismos automatizados para 

verificação da legitimidade e 

regularidade de CPF e CNP J, junto 

à Receita Federal; 

• procedimentos para verificação e 

validação da documentação e das 

informações apresentadas pelo 

proponente; 

• segregação das funções de 

abertura/contratação e 

conferência/validação da abertura 

de contas correntes e da 

18 A Resolução 2025, de 24.11.93, consolida as normas relativas à abertura, manutenção e movimentação de 
contas de depósitos. 



~ Ausência ou insuficiência de dados 

para análise da compatibilidade entre a 

movimentação de recursos e a 

atividade e a capacidade econômico

financeira do cliente. 
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comercialização de produtos. 

~ Definição formal de normas e de 

procedimentos para identificação dos 

clientes, correntistas ou não, 

abrangendo: 

• exigência de documentação 

(documento de identidade e/ou de 

constituição da pessoa jurídica, 

CPF /CNP J, comprovante de 

residência/endereço, comprovante 

de renda/faturamento, referências 

comerciais e bancárias), observadas 

as determinações da Resolução 

2025/93; 

• exigência de documentação de 

procuradores, observadas as 

determinações da Resolução 

2025/93; 

• exigência de documentação de 

proprietários e representantes de 

pessoas jurídicas, observadas as 

determinações da Resolução 

2025/93; 

• procedimentos para verificação e 

validação da documentação e das 

informações apresentadas pelo 

proponente. 

~ Não localização da documentação do ~ Definição formal de normas e de 

cliente e/ou impossibilidade de sua procedimentos para o arquivamento e 

recomposição (cadastro e documentos a conservação do cadastro e dos 

comprobatórios) para subsidiar análises documentos comprobatórios da 



internas e para atender a pedidos de 

informação das autoridades 

competentes. 
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identificação do cliente, observando

se o período mínimo de cinco anos 

contados a partir do primeiro dia do 

ano seguinte ao do encerramento das 

contas correntes ou das operações. 

7.5.3 Possíveis controles para minimizar o risco relacionado ao registro das transações 

Risco: 

As operações realizadas com os clientes podem não estar registradas com os requisitos 

determinados na Lei 9.613/98, art.lO, inciso 11 e na Circular BACEN 2.852/98, art. 1°, 

inciso 111. 

FATORES DE EXPOSIÇÃO AO RISCO POSSÍVEIS CONTROLES 

~ Ausência ou insuficiência de dados ~ Instituição de mecarusmos para 

para: 

• análise da compatibilidade entre a 

movimentação de recursos e a 

atividade e capacidade econômico

financeira dos clientes; 

• identificação de operações que, 

pelo valor ou forma de realização, 

tenham como objetivo burlar os 

mecanismos de identificação. 

registro, processamento, 

armazenamento e manutenção de 

dados (sobre o cliente e sobre as 

transações realizadas) em melO 

eletrônico, através de sistemas 

centralizados, de forma a possibilitar: 

• a conservação de dados relativos às 

operações realizadas; 

• a verificação da compatibilidade 

entre a movimentação e a atividade 

e a capacidade econômico

financeira dos clientes; 

• a identificação de operações que, 

pelo valor ou forma de realização, 

tenham como objetivo burlar os 
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mecanismos de identificação; 

• a identificação de operações 

realizadas, em um mesmo mês

calendário, com uma mesma 

pessoa, conglomerado ou grupo 

que, em seu conjunto, ultrapassem 

o limite fixado pela autoridade 

competente (R$ 10 mil). 

~ Definição de prazos para a manutenção 

de arqUIVOS em melO eletrônico, 

observando-se o período mínimo de 

cinco anos contados a partir do 

primeiro dia do ano seguinte ao do 

encerramento das contas correntes ou 

das operações. 

~ Impossibilidade de recomposição de ~ Instituição de meCanIsmos para 

documentos relativos às transações 

realizadas com elientes, a fim de 

subsidiar análises internas e atender a 

pedidos de in:6Jrmação dos órgãos 

reguladores e fiscalizadores. 

registro, processamento, 

armazenamento e manutenção de 

dados (sobre o cliente e sobre as 

transações realizadas) em melO 

eletrônico, através de sistemas 

centralizados, de forma a possibilitar: 

• a conservação de dados relativos às 

operações realizadas; 

• a verificação da compatibilidade 

entre a movimentação e a atividade 

e a capacidade econômico

financeira dos clientes; 

• a identificação de operações que, 

pelo valor ou forma de realização, 
~--------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------~ 



tenham como objetivo burlar os 

mecanismos de identificação; 
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• a identificação de operações 

realizadas, em um mesmo mês

calendário, com uma mesma 

pessoa, conglomerado ou grupo 

que, em seu conjunto, ultrapassem 

o limite fixado pela autoridade 

competente (R$ 10 mil). 

~ Definição de prazos para a manutenção 

de arquivos em meio eletrônico, 

observando-se o período mínimo de 

cinco anos contados a partir do 

primeiro dia do ano seguinte ao do 

encerramento das contas correntes ou 

das operações. 

7.5.4 Possíveis controles para minimizar o risco relacionado ao acompanhamento das 

transações realizadas pelos clientes 

Risco: 

A falta de acompanhamento das transações realizadas pelos clientes pode implicar na não 

detecção de indícios de lavagem de dinheiro, o que contraria o detenninado pela Lei 

9.613/98 e pela Circular BACEN 2.852/98. 

FATORES DE EXPOSIÇÃO AO RISCO POSSÍVEIS CONTROLES 

~ Não verificação da compatibilidade ~ Instituição de nonnas e de 



entre a movimentação de recursos, a 

atividade econômica e a capacidade 

financeira dos clientes. 

~ Não identificação de alterações na 

forma de movimentação de recursos 

e/ou nos tipos de transações realizadas 

pelos clientes. 
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procedimentos para monitorar as 

transações realizadas pelos clientes, 

visando: 

• a verificação da compatibilidade 

entre a movimentação e a atividade e 

capacidade econômico-financeira; 

• a identificação de alterações 

significativas no volume/montante e 

no portfólio de produtos e serviços 

habitualmente transacionados; 

• a identificação de operações que, 

pelo valor ou forma de realização, 

tenham como objetivo burlar os 

mecanismos de identificação; 

• a identificação de operações 

realizadas, em um mesmo mês

calendário, com uma mesma pessoa, 

conglomerado ou grupo que, em seu 

conjunto, ultrapassem o limite 

fixado pela autoridade competente 

(R$ 10 mil); 

• a identificação de 

operações/situações suspeitas, 

previstas na Circular BACEN 

2826/98. 

~ Existência de sistema automatizado 

para monitoramento de 

movimentações financeiras e detecção 

de operações atípicas (alterações na 

forma de movimentação de recursos 

e/ou nos tipos de transações realizadas 



~ Ausência ou insuficiência de análise 

das sinalizações de operações suspeitas 

de lavagem de dinheiro, podendo 

implicar na não comunicação de 

indícios ao Banco Central, ou na 

comunicação de forma indevida. 
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pelos clientes), contemplando: 

• captura de informações cadastrais 

sobre o cliente (atividade 

econômico-financeira; renda etc.); 

• histórico das 

(movimentações de 

realizadas (tipos 

transações 

recursos) 

de 

produtos/serviços, montantes); 

• análise comparativa 

realizada 

entre 

e 

a 

as transação 

informações cadastraislhistórico 

das movimentações; 

• sinalização de incompatibilidades 

entre a movimentação e a 

atividade/capacidade econômico

financeira; 

• sinalização de desvios do padrão de 

movimentação. 

~ Instituição de normas e de 

procedimentos para análise das 

sinalizações de operações suspeitas, 

prevendo: 

• fluxo do processo; 

• responsabilidades; 

• segregação das funções de execução 

e validação/deferimento; 

• critérios para manutenção e arquivo 

de informações/documentos. 
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7.5.5 Possíveis controles para minimizar o risco relacionado a comunicações ao Banco 

Central do Brasil 

Risco: 

Movimentações de valores em espécie superiores a R$ 100 mil e os indícios de lavagem 

de dinheiro podem não ser comunicados ao Banco Central do Brasil, tal como determinado 

na Lei 9.613/98, art. 11, inciso lI; na Circular BACEN 2.852/98, art. 4°; e na Carta

Circular BACEN 3.098/03. 

FATORES DE EXPOSIÇÃO AO RISCO POSSÍVEIS CONTROLES 

~ Não informação, ao Banco Central do ~ Instituição de normas e de 

Brasil, as ocorrências de depósitos em 

espécie, retiradas em espécie e pedidos 

de provisionamento para saques, de 

valor igualou superior a R$ 100 mil. 

procedimentos internos para informar 

ao Banco Central do Brasil, as 

ocorrências de depósitos em espécie, 

retiradas em espécie e pedidos de 

provisionamento para saques, de valor 

igual ou superior a R$ 100 mil. 

~ Não comunicação de indícios de ~ Instituição de normas e de 

lavagem de dinheiro ao Banco Central 

do Brasil, ou comunicação de forma 

inadequada (não enquadrada 

corretamente; não dirigida ao órgão 

competente). 

procedimentos internos para a 

comunicação de indícios de lavagem de 

dinheiro ao Banco Central, prevendo: 

• definição de responsabilidades; 

• rotinas para encaminhamento da 

comunicação; 

• segregação das funções de 

identificação/execução e 

validação/encaminhamento; 

• enquadramento da ocorrência; 



~ Vazamento de informações no âmbito 

da instituição, ou para o ambiente 

externo, podendo provocar ações 

contra a instituição e seus funcionários, 

por parte do cliente titular da transação 

que motivou a comunicação, bem 

como divulgação indevida de notícias 

na mídia, com danos à imagem da 

empresa. 
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• procedimentos para a comunicação 

(confidencialidade, não 

participação ao cliente; 

meios/canais para comunicação 

etc.); 

• composição e manutenção de 

arquivos, em meio fisico e/ou em 

meio magnético, contendo as 

análises e os despachos 

(comunicações realizadas e não 

realizadas). 

~ Instituição de normas e de 

procedimentos internos para a 

comunicação de indícios de lavagem de 

dinheiro ao Banco Central, prevendo: 

• definição de responsabilidades; 

• rotinas para encaminhamento da 

comunicação; 

• segregação das funções 

identificação/execução 

validação/encaminhamento; 

• enquadramento da ocorrência; 

de 

e 

• procedimentos para a comunicação 

(confidencialidade, não 

participação ao cliente; 

meios/canais para comunicação 

etc.); 

• composição e manutenção de 

arquivos, em meio fisico e/ou em 

meio magnético, contendo as 
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análises e os despachos 

(comunicações realizadas e não 

realizadas). 

7.5.6 Possíveis controles para minimizar o risco relacionado ao treinamento dos 

empregados 

Risco: 

Os funcionários podem não estar sendo treinados para cumprir as normas internas e as 

obrigações legais e regulamentares relativas à prevenção e combate à lavagem de 

dinheiro, tal como determinado pela Circular BACEN 2.852/98, art. 5°. 

FATORES DE EXPOSIÇÃO AO RISCO POSSÍVEIS CONTROLES 

~ Desconhecimento, pelos funcionários e ~ Desenvolvimento e implementação de 

administradores, dos riscos relativos à programas de comunicação interna 

utilização dos produtos e serviços da específicos para: 

empresa para lavagem de dinheiro. • disseminação da cultura de 

controle e compliance para 

prevenção e combate à lavagem de 

dinheiro (palestras, seminários, 

rede de televisão corporativa, 

canaIS de comunicação interna 

etc.); 

• divulgação da legislação, da 

regulamentação e das normas 

internas sobre o tema; e 

• divulgação da política, das 

diretrizes e dos procedimentos da 

empresa para a prevenção e o 
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combate à lavagem de dinheiro. 

~ Instituição de programa de treinamento 

dos funcionários para: 

• conhecer os termos da legislação e 

regulamentação aplicáveis; 

• conhecer as sanções 

administrativas e penais previstas 

na legislação e regulamentação 

sobre prevenção e combate à 

lavagem de dinheiro; 

• conhecer a importância do 

princípio "conheça seu cliente"; 

• conhecer as situações e as 

operações listadas pelos órgãos 

reguladores (BACEN, CVM, 

SUSEP, COAF, Secretaria de 

Previdência Complementar) como 

indicativas de suspeitas de lavagem 

de dinheiro; 

• identificar possíveis indícios de 

lavagem de dinheiro; 

• capacitar para o cumprimento dos 

procedimentos previstos na Lei 

9.613/98, nos regulamentos e nas 

normas internas sobre a prevenção 

e o combate à lavagem de dinheiro; 

• conhecer os riscos inerentes ao não 

cumprimento das obrigações 

previstas na legislação e 

regulamentação sobre prevenção e 

combate à lavagem de dinheiro 



~ Não identificação de indícios de que a 

instituição esteja sendo utilizada para a 

realização de operações de lavagem de 

dinheiro. 
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(riscos legal e de imagem); 

• capacitar os funcionários da área 

gestora da prevenção e combate à 

lavagem de dinheiro para 

assessorar a Administração na 

definição de políticas e diretrizes e 

para conduzir o processo. 

> Desenvolvimento e implementação de 

programas de comunicação interna 

específicos para: 

• disseminação da cultura de 

controle e compliance para 

prevenção e combate à lavagem de 

dinheiro (palestras, seminários, 

rede de televisão corporativa, 

canaIS de comunicação interna 

etc.); 

• divulgação da legislação, da 

regulamentação e das normas 

internas sobre o tema; e 

• divulgação da política, das 

diretrizes e dos procedimentos da 

empresa para a prevenção e o 

combate à lavagem de dinheiro. 

> Instituição de programa de treinamento 

dos funcionários para: 

• conhecer os termos da legislação e 

regulamentação aplicáveis; 

• conhecer as sanções 
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administrativas e penais previstas 

na legislação e regulamentação 

sobre prevenção e combate à 

lavagem de dinheiro; 

• conhecer a importância do 

princípio "conheça seu cliente"; 

• conhecer as situações e as 

operações listadas pelos órgãos 

reguladores (BACEN, CVM, 

SUSEP, COAF, Secretaria de 

Previdência Complementar) como 

indicativas de suspeitas de lavagem 

de dinheiro; 

• identificar possíveis indícios de 

lavagem de dinheiro; 

• capacitar para o cumprimento dos 

procedimentos previstos na Lei 

9.613/98, nos regulamentos e nas 

normas internas sobre a prevenção 

e o combate à lavagem de dinheiro; 

• conhecer os riscos inerentes ao não 

cumprimento das obrigações 

previstas na legislação e 

regulamentação sobre prevenção e 

combate à lavagem de dinheiro 

(riscos legal e de imagem); 

capacitar os funcionários da área gestora 

da prevenção e combate à lavagem de 

dinheiro para assessorar a Administração 

na definição de políticas e diretrizes e para 

conduzir o processo. 
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» Não cumprimento das nonnas legais e > Desenvolvimento e implementação de 

regulamentares e dos procedimentos programas de comunicação interna 

internos. específicos para: 

• disseminação da cultura de 

controle e compliance para 

prevenção e combate à lavagem de 

dinheiro (palestras, seminários, TV 

Corporativa, canais de 

comunicação interna etc.); 

• divulgação da legislação, da 

regulamentação e das nonnas 

internas sobre o tema; e 

• divulgação da política, das 

diretrizes e dos procedimentos da 

empresa para a prevenção e o 

combate à lavagem de dinheiro. 

» Instituição de programa de treinamento 

dos funcionários para: 

• conhecer os termos da legislação e 

regulamentação aplicáveis; 

• conhecer as sanções 

administrativas e penais previstas 

na legislação e regulamentação 

sobre prevenção e combate à 

lavagem de dinheiro; 

• conhecer a importância do 

princípio "conheça seu cliente"); 

• conhecer as situações e as 

operações listadas pelos órgãos 

reguladores (BACEN, CVM, 

SUSEP, COAF, Secretaria de 



Previdência Complementar) como 

indicativas de suspeitas de lavagem 

de dinheiro; 
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• identificar possíveis indícios de 

lavagem de dinheiro; 

• capacitar para o cumprimento dos 

procedimentos previstos na Lei 

9.613/98, nos regulamentos e nas 

normas internas sobre a prevenção 

e o combate à lavagem de dinheiro; 

• conhecer os riscos inerentes ao não 

cumprimento das obrigações 

previstas na legislação e 

regulamentação sobre prevenção e 

combate à lavagem de dinheiro 

(riscos legal e de imagem); 

• capacitar os funcionários da área 

gestora da prevenção e combate à 

lavagem de dinheiro para 

assessorar a Administração na 

definição de políticas e diretrizes e 

para conduzir o processo. 

Sendo os possíveis controles ações para evitar que o(s) risco(s) se materialize(m), é 

interessante observar que os fatores de exposição ao risco coincidem com as conseqüências da 

ausência ou deficiência dos controles instituídos. Por exemplo: 

./ a ausência ou insuficiência de normas para o monitoramento das transações 

realizadas pelos clientes pode ocasionar a não verificação da compatibilidade entre 
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a movimentação de recursos e a atividade econômica/capacidade financeira, o que 

expõe a instituição ao risco de sanções pelo descumprimento da Lei 9.613/98; ou 

./ a ausência ou insuficiência de programas de treinamento dos funcionários para a 

prevenção e combate à lavagem de dinheiro pode ocasionar o não cumprimento 

das normas legais e regulamentares e dos procedimentos internos, expondo a 

instituição ao risco de sanções pelo descumprimento da Lei 9.613/98. 

o bem elaborado levantamento dos riscos, dos fatores de exposição e dos possíveis 

controles determina, sobremaneira, os resultados da auditoria, na medida em que facilita a 

formação de opinião e a elaboração de conclusões fundamentadas. 

Conhecidos os riscos associados à prevenção e combate à lavagem de dinheiro a que a 

instituição está exposta, e os possíveis controles para minimizá-los, pode-se, com mais 

clareza, definir o objetivo de um programa de auditoria para o processo de prevenção e 

combate à lavagem de dinheiro. 

7.6 Objetivo do Programa de Auditoria para avaliar o processo de Prevenção e 

Combate à Lavagem de Dinheiro 

Com fundamento no que foi levantado - riscos e possíveis controles - e tendo-se como 

premissas a necessidade de auditoria no processo, com foco nos riscos, pode-se definir 

como objetivo de um programa de auditoria para o processo de prevenção e combate à 

lavagem de dinheiro: apresentar à Alta Administração conclusões sobre a avaliação do 

processo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, na instituição, com foco no 

risco de que as obrigações legais, quando não cumpridas, podem expor a instituição e 
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seus administradores às sanções previstas na Lei 9.613/98; e a danos à imagem, pela 

veiculação de notícias relacionando o nome da empresa a operações ilícitas. 

7.7 Atividades previstas no Programa de Auditoria para avaliar o processo de 

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro 

Para que a Auditoria possa apresentar à Alta Administração conclusões sobre o(s) 

risco(s) associado(s) ao processo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, na 

instituição, fazem-se necessárias verificações para avaliar a existência, a adequação e o 

cumprimento dos controles internos. 

Como são os gestores os responsáveis pela definição e instituição dos controles 

internos, para avaliar a existência e a adequação dos controles internos são necessários testes 

no âmbito estratégico da organização. 

Já para avaliar o cumprimento dos controles instituídos, os testes caracterizam-se 

como testes de conformidade, no âmbito operacional. 

Logo, para concluir sobre o processo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, 

são necessários testes no âmbito estratégico e no âmbito operacional. Fazem-se, portanto, 

necessárias: 

./ auditorias no âmbito estratégico; e 

./ auditorias no âmbito operacional. 
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No entanto, a realização de auditorias não assegura que os problemas eventualmente 

levantados sejam sanados. É preciso verificar se as recomendações emitidas foram, de fato, 

implementadas. Fazem-se, assim, necessários trabalhos de auditoria para: 

./ acompanhamento da implementação das recomendações emitidas pela auditoria 

interna. 

Para uma completa visão do processo, é importante verificar não somente a 

implementação de recomendações da auditoria interna. Pode ocorrer que a Alta 

Administração, a Auditoria Externa e os órgãos fiscalizadores - como, por exemplo, o Banco 

Central - recomendem a adoção de ações relacionadas à prevenção e combate à lavagem de 

dinheiro na instituição. A implementação dessas recomendações também precisa ser 

verificada. É mais uma atividade: 

./ acompanhamento da implementação das recomendações emitidas pela Alta 

Administração, pela Auditoria Externa e pelos órgãos fiscalizadores. 

Por fim, uma outra atividade não pode ser desconsiderada: é bastante provável que 

casos extraordinários apareçam, demandando trabalhos de auditoria para: 

./ atendimento de demandas específicas, relacionadas à prevenção e combate à 

lavagem de dinheiro. 

Sintetizando, um programa de auditoria para o processo de prevenção e combate à 

lavagem de dinheiro deve prever, no mínimo, as seguintes atividades: 

I. auditorias no âmbito estratégico; 

lI. auditorias no âmbito operacional; 

IlI. acompanhamento da implementação das recomendações emitidas pela(por): 
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a) Alta Administração; 

b) Auditoria Interna 

c) Auditoria Externa; e 

d) órgãos fiscalizadores. 

IV. atendimento de demandas específicas, relativas a trabalhos de auditoria 

relacionados à prevenção e combate à lavagem de dinheiro. 

7.8 Realização de auditorias 

Cada auditoria, seja no âmbito estratégico, ou no operacional, deve seguir as etapas 

necessárias para a realização de uma auditorial9
: 

.,( pré-auditoria: conhecimento do objeto a ser auditado; identificação dos riscos e 

dos controles possíveis; elaboração do plano de trabalho e dos testes a serem 

aplicados. A pré-auditoria realizada quando da elaboração do Programa refere-se 

ao objeto geral (o processo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro) e não 

abrange o detalhamento dos trabalhos previstos. Cada auditoria tem um objeto 

específico (como, por exemplo, gestão do processo, programas de treinamento, 

identificação de clientes, contas CC5, sistemas de monitoramento e detecção 

etc.), que precisa ser estudado antes de se iniciar a execução da auditoria . 

.,( planejamento: pelas mesmas razões, cada trabalho a ser realizado requer um 

planejamento específico . 

.,( execução da auditoria: realização dos testes de auditoria, com aplicação dos 

procedimentos20 que forem necessários e adequados a cada trabalho, em 

particular. 

19 Etapas detalhadas no Capítulo 6, item 6.3.7 
20 Vide Capítulo 6, item 6.3.5 
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.,/ encerramento da auditoria (comunicação dos resultados da auditoria): 

aplicados os testes, obtidas as evidências e fonnada a(s) conc1usão(ões), os 

resultados da auditoria devem ser comunicados ao( os) gestor( es), através de 

relatório da auditoria, com emissão de recomendações para corrigir as falhas ou 

deficiências eventualmente constatadas. 

Na pré-auditoria, merece especial cuidado, o desenvolvimento do instrumental para 

aplicação dos testes. O resultado final do trabalho está diretamente vinculado à qualidade dos 

testes aplicados. 

Em uma auditoria com foco em risco, o primeiro passo para a elaboração dos testes é a 

identificação do(s) risco(s) e do que seria possível implementar para reduzi-los. 

Identificados os riscos associados à prevenção e combate à lavagem de dinheiro a que 

a instituição está, naturalmente, exposta (item 7.4), e os possíveis controles para minimizá-los 

(item 7.5), pode-se, então, elaborar os testes de auditoria a serem aplicados, observadas as 

peculiaridades das auditorias no âmbito estratégico e no operacional. 

7.8.1 Auditorias no âmbito estratégico 

É responsabilidade dos gestores o gerenciamento dos riscos a que a instituição está 

exposta, para que esses riscos não comprometam o alcance dos objetivos. Cabe, portanto, aos 

gestores, como já foi dito, definir e implementar os controles internos necessários para 

minimizar os riscos e assegurar que os objetivos sejam alcançados. 
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A propósito da prevenção e combate à lavagem de dinheiro, o Manual de Supervisão 

do Banco Central do Brasil prescreve, no Título 5-20-10-30: 

"1. As instituições sujeitas à regulamentação do Banco Central do Brasil 

devem desenvolver e implementar programa que assegure e monitore o 

atendimento às disposições da Lei 9.613, de 3 de março de 1998, e das 

normas que a regulamentaram. A efetiva implantação desse programa 

pode evitar que as instituições sejam utilizadas para a ocultação da 

origem de recursos provenientes de atividades criminosas, bem como a 

responsabilização administrativa e criminal de seus administradores e 

funcionários. 

2. Um programa interno efetivo de atendimento às normas contra a 

lavagem de dinheiro deve estar escrito e ser aprovado pela alta 

administração das instituições, estar registrado nas atas de reunião da 

diretoria e incluir: 

• um sistema de controles internos que assegure permanentemente 

referida conformidade com as normas e os regulamentos; 

• a coordenação e o monitoramento diário do sistema mencionado 

por uma equipe designada; 

• o treinamento para os funcionários. 

3. Tal programa deve ser testado de forma independente por auditores 

internos e externos. 

4. A avaliação dos sistemas de controles internos por parte do Banco 

Central observa programação anual e alcança todas as instituições 

sujeitas à sua regulamentação. 
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5. A alta administração é responsável por assegurar um sistema eficaz de 

controles internos para a detecção e a prevenção de atividades de 

lavagem de dinheiro e deve demonstrar o seu comprometimento com o 

cumprimento de leis e normas, por meio: 

• do estabelecimento de procedimentos para a adequada identificação 

de clientes habituais ou não, para a detecção e comunicação ao 

Banco Central do Brasil de operações que se enquadram nas 

situações consideradas suspeitas; 

• da exigência de informações sobre a execução de tais procedimentos, 

de eventuais deficiências identificadas, de açoes corretivas 

empreendidas e de relatórios de auditoria. Em outras palavras, os 

sistemas de controle interno devem permitir que a alta administração 

assegure permanente conformidade com leis, normas e regulamentos; 

• da incorporação nas descrições de função e nas avaliações de 

desempenho dos funcionários das instituições financeiras da 

conformidade com a legislação contra a lavagem de dinheiro e com os 

regulamentos que a implementaram ". 

Assim sendo, uma auditoria no âmbito estratégico da instituição, deve ter como 

objetivo avaliar a existência e a adequação de controles internos para minimizar os 

riscos associados ao processo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. 

Os testes a serem aplicados terão como objetivo verificar quão próximos ou distantes 

os controles instituídos na empresa estão dos ''possíveis controles". Consistirão, portanto, em 

quesitos para indagar sobre sua existência e a adequação desses ''possíveis controles". 
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Tomando-se como referências os quadros desenvolvidos no item 7.5 ("fatores de 

exposição ao risco" x "possíveis controles"), os testes serão perguntas para verificar se os 

"possíveis controles" existem na instituição. 

Apresentamos, a seguir, uma sugestão de testes de auditoria para avaliar os controles 

instituídos para minimizar os riscos relacionados a: 

.,/ política e diretrizes; 

.,/ identificação de clientes; 

.,/ registro das transações; 

.,/ acompanhamento; 

.,/ comunicação do Banco Central e 

.,/ treinamento. 

~ Testes de auditoria para avaliar o risco relacionado às políticas e diretrizes 

Risco: 

As políticas e diretrizes definidas pela instituição podem não contemplar orientações para 

nortear a atuação da empresa no que se refere à prevenção e combate à lavagem de 

dinheiro. 

POSSÍVEIS CONTROLES TESTES DE AUDITORIA 

~ Definição de área/unidade responsável, ~ Existe, na instituição, área/unidade 

na instituição, pela gestão do processo responsável pela gestão do processo de 

de prevenção e combate à de lavagem prevenção e combate à de lavagem de 

de dinheiro. dinheiro? 



> Alocação de recursos (materiais, 

tecnológicos, de pessoal) para 

viabilizar a gestão do processo de 

prevenção e combate ao crune de 

lavagem de dinheiro. 
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> A área/unidade responsável pela gestão 

do processo de prevenção e combate à 

de lavagem de dinheiro conta com 

recursos (materiais, tecnológicos, de 

pessoal) suficientes para desempenhar 

suas atribuições? 

> Identificação de fatores externos > A instituição identifica (ou tem 

intervenientes, tais como: 

• legislação e regulamentos relativos 

à prevenção e combate à lavagem 

de dinheiro; 

• avaliação 

ocorrências 

do histórico 

relacionadas 

de 

à 

lavagem de dinheiro, no mercado, 

considerando: 

o técnicas mais utilizadas para 

a lavagem de dinheiro; 

o as praças/regiões com maior 

incidência; 

o o perfil de clientes (pessoas 

fisicas, jurídicas, atividade 

econômico-financeira); 

o os produtos e serviços 

utilizados; 

o meios e formas (técnicas) 

utilizados; 

o valores envolvidos; 

o práticas utilizadas pelas 

demais instituições 

financeiras para a prevenção 

e o combate à lavagem de 

identificados) os fatores externos 

intervenientes no processo de prevenção 

e combate à lavagem de dinheiro, tais 

como: 

• legislação e regulamentos 

relativos à prevenção e combate à 

lavagem de dinheiro; 

• avaliação 

ocorrências 

do histórico 

relacionadas 

de 

à 

lavagem de dinheiro, no mercado, 

considerando: 

o técnicas mais utilizadas para 

a lavagem de dinheiro; 

o as praças/regiões com maior 

incidência; 

o o perfil de clientes (pessoas 

fisicas, jurídicas, atividade 

econômico-financeira); 

o os produtos e serviços 

utilizados; 

o meios e formas (técnicas) 

utilizados; 

o valores envolvidos; 

o práticas utilizadas pelas 



dinheiro. 
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demais institui ções 

financeiras para a prevenção 

e o combate à lavagem de 

dinheiro? 

~ Identificação de fatores internos ~ A instituição identifica (ou tem 

intervenientes, tais como: identificados) os fatores internos 

• caracterlsticas dos produtos e 

serviços da empresa; 

• existência de sistemas informatizados 

para o processamento de dados 

relativos aos produtos e serviços da 

empresa; 

• grau de capacitação dos funcionários 

para a prevenção e o combate à 

lavagem de dinheiro. 

~ Identificação e avaliação do grau de 

exposição a riscos, através da avaliação 

do histórico de ocorrências relacionadas 

à lavagem de dinheiro, na empresa, 

considerando: 

• as praças/regiões com maior 

incidência; 

• o perfil de clientes (pessoas fisicas, 

jurídicas, atividade econômico-

financeira); 

intervenientes no processo de prevenção 

e combate à lavagem de dinheiro, tais 

como: 

• características dos produtos e 

serviços da empresa; 

• existência de sistemas informatizados 

para o processamento de dados 

relativos aos produtos e serviços da 

empresa; 

• grau de capacitação dos funcionários 

para a prevenção e o combate à 

lavagem de dinheiro? 

~ A instituição identifica e avalia o grau 

de exposição aos riscos associados à 

prevenção e combate à lavagem de 

dinheiro, através da avaliação do 

histórico de ocorrências na empresa, 

considerando: 

• as praças/regiões com maIOr 

incidência; 

• o perfil de clientes (pessoas fisicas, 

jurídicas, atividade econômico-



• os produtos e serviços maIS 

utilizados; 

• meios e formas (técnicas) mais 

utilizados; 

• valores envolvidos; 

• deficiências nos controles internos; 

• falhas operaCIOnaIS 

serviço); 

• envolvimento de 

(fraude). 

(falhas em 

funcionários 

> Revisão periódica dos fatores externos, 

internos e do grau de exposição aos 

riscos, considerando as modificações: 

• na legislação e nos regulamentos 

aplicáveis; 

• nas técnicas utilizadas para lavagem 

de dinheiro; 

• das regiões e praças utilizadas para 

lavagem de dinheiro; 

• nas práticas utilizadas pelas demais 

instituições financeiras para a 

prevenção e o combate à lavagem de 

dinheiro; 

• nas características dos produtos e 

serviços da empresa; 

• nos sistemas de processamento de 

dados utilizados pela empresa. 
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financeira); 

• os produtos e serviços mais 

utilizados; 

• meIOS e formas (técnicas) mais 

utilizados; 

• valores envolvidos; 

• deficiências nos controles internos; 

• falhas operacionais (falhas em 

serviço); 

• envolvimento 

(fraude)? 

de funcionários 

~ A instituição realiza revisão periódica 

dos fatores externos, internos e do grau 

de exposição aos riscos, considerando as 

modificações: 

• na legislação e nos regulamentos 

aplicáveis; 

• nas técnicas utilizadas para lavagem 

de dinheiro; 

• das regiões e praças utilizadas para 

lavagem de dinheiro; 

• nas práticas utilizadas pelas demais 

instituições financeiras para a 

prevenção e o combate à lavagem de 

dinheiro; 

• nas características dos produtos e 

serviços da empresa; 

• nos sistemas de processamento de 

dados utilizados pela empresa? 



» Definição, pela Alta Administração, do 

comportamento/posicionamento da 

empresa no que se refere à prevenção e 

combate ao crime de lavagem de 

dinheiro. 
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»Existe definição, pela Alta 

Administração, do comportamento 

(posicionamento) da empresa no que se 

refere à prevenção e combate ao crime 

de lavagem de dinheiro? 

'» Definição de política para a prevenção »A instituição tem, fonnalmente 

e combate à lavagem de dinheiro, 

contemplando diretrizes para: 

• a realização de negócios (realização, 

ou não, de negócios quando houver 

indícios de que os recursos não 

tenham origem lícita); 

• a identificação de clientes, 

correntistas e não correntistas 

(observância do princípio "conheça 

seu cliente"); 

• atribuição de autoridade para gestão 

do processo de prevenção e combate 

ao crime de lavagem de dinheiro; 

• definição de responsabilidades no 

processo de prevenção e combate à 

lavagem de dinheiro; 

• instituição de procedimentos 

internos de controle para a 

prevenção e o combate à lavagem de 

dinheiro; 

• produção de infonnações gerenciais 

sobre a prevenção e o combate à 

lavagem de dinheiro; 

• treinamento e capacitação dos 

definida, política para a prevenção e 

combate à lavagem de dinheiro, 

contemplando diretrizes para: 

• a realização de negócios (realização, 

ou não, de negócios quando houver 

indícios de que os recursos não 

tenham origem lícita); 

• a identificação de clientes, 

correntistas e não correntistas 

(observância do princípio "conheça 

seu cliente"); 

• atribuição de autoridade para gestão 

do processo de prevenção e combate 

ao crime de lavagem de dinheiro; 

• definição de responsabilidades no 

processo de prevenção e combate à 

lavagem de dinheiro; 

• instituição de procedimentos 

internos de controle para a 

prevenção e o combate à lavagem de 

dinheiro; 

• produção de infonnações gerenciais 

sobre a prevenção e o combate à 

lavagem de dinheiro; 



funcionários para a prevenção e o 

combate à lavagem de dinheiro; 

• tratamento das falhas em serviço 

relacionadas à prevenção e ao 

combate. à de lavagem de dinheiro. 
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• treinamento e capacitação dos 

funcionários para a prevenção e o 

combate à lavagem de dinheiro; 

• tratamento das falhas em servIço 

relacionadas à prevenção e ao 

combate à de lavagem de dinheiro? 

> Instituição formal de normas e de )o> A instituição pOSSUI normas e 

procedimentos internos de controle para: 

• a identificação de clientes 

(observância do princípio "conheça 

seu cliente"); 

• o registro das transações; 

• o acompanhamento das transações 

realizadas pelos clientes 

(acompanhamento da movimentação 

de recursos); 

• as comunicações ao Banco Central; 

• a produção de informações gerenciais 

sobre o processo de prevenção e 

combate à lavagem de dinheiro na 

instituição. 

procedimentos internos de controle, 

formalmente definidos, para: 

• a identificação de clientes 

(observância do princípio "conheça 

seu cliente"); 

• o registro das transações; 

• o acompanhamento das transações 

realizadas pelos clientes 

(acompanhamento da movimentação 

de recursos); 

• as comunicações ao Banco Central; 

• a produção de informações gerenciais 

sobre o processo de prevenção e 

combate à lavagem de dinheiro na 

instituição? 

)o> Definição de responsabilidades para a )o> Estão definidas as responsabilidades 

execução dos procedimentos relativos à para a execução dos procedimentos 

prevenção e ao combate à lavagem de relativos à prevenção e ao combate à 

dinheiro, nas diversas áreas da lavagem de dinheiro, nas diversas áreas 

instituição. da instituição? 

> Instituição de mecanismos para o )o> Existem mecanismos para o controle 

controle dos resultados do processo de dos resultados do processo de prevenção 
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prevenção e combate à lavagem de e combate à lavagem de dinheiro, na 

dinheiro, na instituição. instituição? 

~ Instituição de mecanismos para a ~ Existem mecanismos para disponibilizar 

disponibilização, à Alta Administração e à Alta Administração e às demais 

às demais unidades da instituição, de unidades da instituição informações 

informações gerenciais relativas ao gerenciais relativas ao processo de 

processo de prevenção e combate à prevenção e combate à lavagem de 

lavagem de dinheiro. dinheiro? 

~ Indicação de diretor responsável perante ~ Foi indicado diretor responsável perante 

o Banco Central do Brasil. o Banco Central do Brasil? 

Testes de auditoria para avaliar o risco relacionado à identificação de 

clientes 

Risco: 

As informações e os documentos, mantidos pela instituição, podem não ser suficientes 

para a identificação dos clientes (correntistas ou não) e para a verificação da 

compatibilidade entre as respectivas movimentações de recursos e a atividade econômica e 

a capacidade financeira dos titulares, nos termos do que determina a Lei 9.613/98 e a 

Circular BACEN 2.852/98. 

POSSÍVEIS CONTROLES TESTES DE AUDITORIA 

~ Definição, pela Alta Administração, da ~ Existe política para identificação de 

política para identificação de clientes a clientes? 

ser adotada na empresa. 

~ Definição de área/unidade responsável, ~ Existe, na institui ção, área/unidade 

na empresa, pela gestão do processo de responsável pela gestão do processo de 
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identificação de clientes. identificação de clientes? 

~ Definição formal de normas e de ~ Existem normas e procedimentos 

procedimentos para identificação dos 

clientes, correntistas ou não, 

abrangendo: 

• condições para realizar negócios 

com a instituição (para quaisquer 

produtos e serviços); 

• exigência de documentação 

(documento de identidade e/ou de 

constituição da pessoa jurídica, 

CPF/CNPJ, comprovante de 

residência/endereço, comprovante 

de renda/faturamento, referências 

comerciais e bancárias), observadas 

as determinações da Resolução 

2025/9321 • , 

• exigência de documentação de 

procuradores, 

determinações 

2025/93; 

observadas as 

da Resolução 

• exigência de documentação de 

proprietários e representantes de 

pessoas jurídicas, observadas as 

determinações da Resolução 

2025/93; 

• mecanismos automatizados para 

verificação da legitimidade e 

formalmente definidos para a 

identificação dos clientes, correntistas 

ou não, abrangendo: 

• condições para realizar negócios 

com a instituição (para quaisquer 

produtos e serviços); 

• exigência de documentação 

(documento de identidade elou de 

constituição da pessoa jurídica, 

CPF/CNPJ, comprovante de 

residência/endereço, comprovante 

de renda/faturamento, referências 

comerciais e bancárias), observadas 

as determinações da Resolução 

202519322
• , 

• exigência de documentação de 

procuradores, 

determinações 

2025193; 

observadas as 

da Resolução 

• exigência de documentação de 

proprietários e representantes de 

pessoas jurídicas, observadas as 

determinações da Resolução 

2025/93; 

• mecanismos automatizados para 

verificação da legitimidade e 

21 A Resolução 2025, de 24.11.93, consolida as nonnas relativas à abertura, manutenção e movimentação de 
contas de depósitos. 
22 A Resolução 2025, de 24.11.93, consolida as nonnas relativas à abertura, manutenção e movimentação de 
contas de depósitos. 



regularidade de CPF e CNP J, junto à 

Receita Federal; 

• procedimentos para verificação e 

validação da documentação e das 

informações apresentadas pelo 

proponente; 

• segregação das funções 

abertura/contratação 

de 

e 

conferência/validação da abertura de 

contas correntes e da 

comercialização de. produtos. 

~ Definição formal de normas e de 

procedimentos para o arquivamento e a 

conservação do cadastro e dos 

documentos comprobatórios da 

identificação do cliente, observando-se 

o período mínimo de cinco anos 

contados a partir do primeiro dia do 

ano seguinte ao do encerramento das 

contas correntes ou das operações. 
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regularidade de CPF e CNPJ, junto à 

Receita Federal; 

• procedimentos para verificação e 

validação da documentação e das 

informações apresentadas pelo 

proponente; 

• segregação das funções 

abertura/ contratação 

de 

e 

conferência/validação da abertura de 

contas correntes e da 

comercialização de produtos? 

~ Existem normas e procedimentos, 

formalmente definidos, para o 

arquivamento e a conservação do 

cadastro e dos documentos 

comprobatórios da identificação do 

cliente, observando-se o período 

mínimo de cinco anos contados a partir 

do primeiro dia do ano seguinte ao do 

encerramento das contas correntes ou 

das operações? 

~ Testes de auditoria para avaliar o risco relacionado ao registro das transações 

Risco: 

As operações realizadas com os clientes podem não estar registradas com os requisitos 

determinados na Lei 9.613/98, art. 10, inciso II e na Circular BACEN 2.852/98, art. 10, 

inciso III. 
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POSSíVEIS CONTROLES TESTES DE AUDITORIA 

~ Instituição de meCanIsmos para ~ Existem mecamsmos para registro, 

registro, processamento, 

armazenamento e manutenção de dados 

(sobre o cliente e sobre as transações 

realizadas) em meio eletrônico, através 

de sistemas centralizados, de forma a 

possibilitar: 

• a conservação de dados relativos às 

operações realizadas; 

• a verificação da compatibilidade 

entre a movimentação e a atividade 

e a capacidade econômico

financeira dos clientes; 

• a identificação de operações que, 

pelo valor ou forma de realização, 

tenham como objetivo burlar os 

mecanismos de identificação; 

• a identificação de operações 

realizadas, em um mesmo mês

calendário, com uma mesma 

pessoa, conglomerado ou grupo 

que, em seu conjunto, ultrapassem 

o limite fixado pela autoridade 

competente (R$ 10 mil). 

processamento, armazenamento e 

manutenção de dados (sobre o cliente e 

sobre as transações realizadas) em meio 

eletrônico, através de sistemas 

centralizados, de forma a possibilitar: 

• a conservação de dados relativos às 

operações realizadas; 

• a verificação da compatibilidade 

entre a movimentação e a atividade 

e a capacidade econômico

financeira dos clientes; 

• a identificação de operações que, 

pelo valor ou forma de realização, 

tenham como objetivo burlar os 

mecanismos de identificação; 

• a identificação de operações 

realizadas, em um mesmo mês

calendário, com uma mesma pessoa, 

conglomerado ou grupo que, em seu 

conjunto, ultrapassem o limite 

fixado pela autoridade competente 

(R$ 10 mil)? 

~ Definição de prazos para a manutenção ~ Estão formalmente definidos os prazos 

de arquivos em melO eletrônico, 

observando-se o período mínimo de 

cinco anos contados a partir do 

primeiro dia do ano seguinte ao do 

encerramento das contas correntes ou 

para a manutenção de arquivos em meio 

eletrônico, observando-se o período 

mínimo de cinco anos contados a partir 

do primeiro dia do ano seguinte ao do 

encerramento das contas correntes ou 
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das operações. das operações? 

~ Testes de auditoria para avaliar o risco relacionado ao acompanhamento 

das transações realizadas pelos clientes 

Risco: 

A falta de acompanhamento das transações realizadas pelos clientes pode implicar na não 

detecção de indícios de lavagem de dinheiro, o que contraria o determinado pela Lei 

9.613/98 e pela Circular BACEN 2.852/98. 

POSSÍVEIS CONTROLES TESTES DE AUDITORIA 

~ Instituição de normas e de ~ Existem normas e procedimentos, 

procedimentos para monitorar as 

transações realizadas pelos clientes, 

visando: 

• a verificação da compatibilidade 

entre a movimentação e a atividade 

e capacidade econômico-financeira; 

• a identificação de alterações 

significativas no volume/montante e 

no portfólio de produtos e serviços 

habitualmente transacionados; 

• a identificação de operações que, 

pelo valor ou forma de realização, 

tenham como objetivo burlar os 

mecanismos de identificação; 

• a identificação de operações 

realizadas, em um mesmo mês

calendário, com uma mesma pessoa, 

formalmente definidos, para monitorar 

as transações realizadas pelos clientes, 

visando: 

• a verificação da compatibilidade 

entre a movimentação e a atividade e 

capacidade econômico-financeira; 

• a identificação de alterações 

significativas no volume/montante e 

no portfólio de produtos e serviços 

habitualmente transacionados; 

• a identificação de operações que, 

pelo valor ou forma de realização, 

tenham como objetivo burlar os 

mecanismos de identificação; 

• a identificação de operações 

realizadas, em um mesmo mês

calendário, com uma mesma pessoa, 



conglomerado ou grupo que, em seu 

conjunto, ultrapassem o limite 

fixado pela autoridade competente 

(R$ 10 mil); 

• a identificação 

operações/situações 

de 

suspeitas, 

previstas na Circular BACEN 

2826/98. 

~ Existência de sistema automatizado 

para monitoramento de 

movimentações financeiras e detecção 

de operações atípicas (alterações na 

forma de movimentação de recursos 

e/ ou nos tipos de transações realizadas 

pelos clientes), contemplando: 

• captura de informações cadastrais 

sobre o cliente (atividade 

econômico-financeira; renda etc.); 

• histórico das 

(movimentações de 

realizadas (tipos 

transações 

recursos) 

de 

produtos/serviços, montantes); 

• análise comparativa entre a 

transação realizada e as 

informações cadastraislhistórico 

das movimentações; 

• sinalização de incompatibilidades 

entre a movimentação e a 

atividade/capacidade econômico

financeira; 

• sinalização de desvios do padrão de 
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conglomerado ou grupo que, em seu 

conjunto, ultrapassem o limite 

fixado pela autoridade competente 

(R$ 10 mil); 

• a identificação 

operações/ situações 

de 

suspeitas, 

previstas na Circular BACEN 

2826/98. 

~ Existe sistema automatizado para 

monitoramento de movimentações 

financeiras e detecção de operações 

atípicas (alterações na forma de 

movimentação de recursos e/ou nos 

tipos de transações realizadas pelos 

clientes), contemplando: 

• captura de informações cadastrais 

sobre o cliente (atividade 

econômico-financeira; renda etc.); 

• histórico das 

(movimentações 

realizadas 

de 

(tipos 

transações 

recursos) 

de 

produtos/serviços, montantes); 

• análise comparativa entre a 

transação realizada e as 

informações cadastraislhistórico 

das movimentações; 

• sinalização de incompatibilidades 

entre a movimentação e a 

atividade/capacidade econômico

financeira; 

• sinalização de desvios do padrão de 
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movimentação. movimentação? 

). Instituição de normas e de ). Existem normas e procedimentos, 

procedimentos para análise das 

sinalizações de operações suspeitas, 

prevendo: 

• fluxo do processo; 

• responsabilidades; 

• segregação das funções de execução 

e validação/deferimento; 

• critérios para manutenção e arquivo 

de informações/documentos. 

formalmente definidos, para análise 

das sinalizações de operações 

suspeitas, prevendo: 

• fluxo do processo; 

• responsabilidades; 

• segregação das funções de execução 

e validação/deferimento; 

• critérios para manutenção e arquivo 

de informações/documentos? 

). Testes de auditoria para avaliar o risco relacionado a comunicações ao Banco 

Central do Brasil 

Risco: 

Movimentações de valores em espécie superiores a R$ 100 mil e os indícios de lavagem 

de dinheiro podem não ser comunicados ao Banco Central do Brasil, tal como determinado 

na Lei 9.613/98, art. 11, inciso II; na Circular BACEN 2.852/98, art. 4°; e na Carta

Circular BACEN 3.098/03. 

POSSÍVEIS CONTROLES TESTES DE AUDITORIA 

). Instituição de normas e de ). Existem normas e procedimentos, 

procedimentos internos para informar formalmente definidos, para informar 

ao Banco Central do Brasil, as ao Banco Central do Brasil, as 

ocorrências de depósitos em espécie, ocorrências de depósitos em espécie, 

retiradas em espécie e pedidos de retiradas em espécie e pedidos de 



provisionamento para saques, de valor 

igual ou superior a R$ 100 mil. 
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provisionamento para saques, de valor 

igualou superior a R$ 100 mil? 

~ Instituição de normas e de ~ Existem normas e procedimentos, 

procedimentos internos para a 

comunicação de indícios de lavagem de 

dinheiro ao Banco Central, prevendo: 

• definição de responsabilidades; 

• rotinas para encaminhamento da 

comunicação; 

• segregação das funções de 

identificação/execução 

validação/encaminhamento; 

e 

• enquadramento da ocorrência; 

• procedimentos para a comunicação 

• 

( confidencialidade, não 

participação ao cliente; 

meios/canais para comunicação 

etc.); 

composição e manutenção de 

arquivos, em meio fisico e/ou em 

meio magnético, contendo as 

análises e os despachos 

(comunicações realizadas e não 

realizadas). 

formalmente definidos, para a 

comunicação de indícios de lavagem de 

dinheiro ao Banco Central, prevendo: 

• definição de responsabilidades; 

• rotinas para encaminhamento da 

comunicação; 

• segregação das funções 

identificação/execução 

validação/encaminhamento; 

• enquadramento da ocorrência; 

de 

e 

• procedimentos para a comunicação 

( confidencialidade, não 

participação ao cliente; 

meios/canais para comunicação 

etc.); 

• composição e manutenção de 

arquivos, em meio fisico e/ou em 

meio magnético, contendo as 

análises e os despachos 

(comunicações realizadas e não 

realizadas)? 
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~ Testes de auditoria para avaliar o risco relacionado ao treinamento dos 

empregados 

Risco: 

Os funcionários podem não estar sendo treinados para cumprir as normas internas e as 

obrigações legais e regulamentares relativas à prevenção e combate à lavagem de dinheiro, 

tal como determinado pela Circular BACEN 2.852/98, art. 5°. 

POSSÍVEIS CONTROLES TESTES DE AUDITORIA 

~ Desenvolvimento e implementação de ~ Existem, na instituição, programas de 

programas de comunicação interna comunicação interna específicos para: 

específicos para: 

• disseminação da cultura de 

controle e compliance para 

prevenção e combate à lavagem de 

dinheiro (palestras, seminários, TV 

Corporativa, canais de 

comunicação interna etc.); 

• divulgação da legislação, da 

regulamentação e das normas 

internas sobre o tema; e 

• divulgação da política, das 

diretrizes e dos procedimentos da 

empresa para a prevenção e o 

combate à lavagem de dinheiro. 

~ Instituição de programa de treinamento 

dos funcionários para: 

• conhecer os termos da legislação e 

• disseminação da cultura de controle 

e compliance para prevenção e 

combate à lavagem de dinheiro 

(palestras, seminários, TV 

Corporativa, canais de comunicação 

interna etc.); 

• divulgação da legislação, da 

regulamentação e das normas 

internas sobre o tema; e 

• divulgação da política, das 

diretrizes e dos procedimentos da 

empresa para a prevenção e o 

combate à lavagem de dinheiro? 

~ Existe, na instituição, programa de 

treinamento dos funcionários para: 

• conhecer os termos da legislação e 



regulamentação aplicáveis; 

• conhecer as sanções 

administrativas e penais previstas 

na legislação e regulamentação 

sobre prevenção e combate à 

lavagem de dinheiro; 

• conhecer a importância do 

princípio "conheça seu cliente"); 

• conhecer as situações e as 

operações listadas pelos órgãos 

reguladores (BACEN, CVM, 

SUSEP, COAF, Secretaria de 

Previdência Complementar) como 

indicativas de suspeitas de lavagem 

de dinheiro; 

• identificar possíveis indícios de 

lavagem de dinheiro; 

• capacitar para o cumprimento dos 

procedimentos previstos na Lei 

9.613/98, nos regulamentos e nas 

normas internas sobre a prevenção 

e o combate à lavagem de dinheiro; 

• conhecer os riscos inerentes ao não 

cumprimento das obrigações 

previstas na legislação e 

regulamentação sobre prevenção e 

combate à lavagem de dinheiro 

(riscos legal e de imagem); 

• capacitar os funcionários da área 

gestora da prevenção e combate à 

lavagem de dinheiro para 

assessorar a Administração na 
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regulamentação aplicáveis; 

• conhecer as sanções administrativas 

e penais previstas na legislação e 

regulamentação sobre prevenção e 

combate à lavagem de dinheiro; 

• conhecer a importância do princípio 

"conheça seu cliente"); 

• conhecer as situações e as 

operações listadas pelos órgãos 

reguladores (BACEN, CVM, 

SUSEP, COAF, Secretaria de 

Previdência Complementar) como 

indicativas de suspeitas de lavagem 

de dinheiro; 

• identificar possíveis indícios de 

lavagem de dinheiro; 

• capacitar para o cumprimento dos 

procedimentos previstos na Lei 

9.613/98, nos regulamentos e nas 

normas internas sobre a prevenção e 

o combate à lavagem de dinheiro; 

• conhecer os riscos inerentes ao não 

cumprimento das obrigações 

previstas na legislação e 

regulamentação sobre prevenção e 

combate à lavagem de dinheiro 

(riscos legal e de imagem); 

• capacitar os funcionários da área 

gestora da prevenção e combate à 

lavagem de dinheiro para assessorar 

a Administração na definição de 

políticas e diretrizes e para conduzir 



definição de políticas e diretrizes e 

para conduzir o processo. 

7.8.2 Auditorias no âmbito operacional 
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o processo? 

Enquanto no âmbito estratégico a auditoria tem como objetivo avaliar a existência e a 

adequação de controles internos, no âmbito operacional, a auditoria tem o objetivo de avaliar 

o cumprimento dos controles internos instituídos para minimizar os riscos associados ao 

processo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. 

Os testes, nesse caso, caracterizam-se como testes de conformidade, para verificar se 

os procedimentos adotados estão em conformidade com o previsto nos normativos internos. 

Isto é, se os controles definidos e instituídos pelos gestores estão sendo cumpridos. 

As auditorias no âmbito operacional são fundamentais para concluir sobre o processo 

de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, com foco nos riscos. Os controles instituídos 

em âmbito estratégico só serão efetivos se cumpridos no âmbito operacional. 

Nesse sentido, todos os seis riscos detalhados, associados ao processo de prevenção e 

combate à lavagem de dinheiro - política e diretrizes; identificação de clientes; registro das 

transações; acompanhamento; comunicação do Banco Central e treinamento - demandam 

testes no âmbito operacional. Se para minimizar esses riscos são(foram) instituídos controles, 

é necessário verificar se estão sendo cumpridos. 



159 

No caso de instituições financeiras com filiais, como é o caso dos bancos, que 

possuem várias agências, uma limitação à aplicação de testes para avaliar o cumprimento dos 

procedimentos instituídos é a dificuldade (e dependendo da quantidade de filiais, a 

impossibilidade) de auditar todas as dependências. 

Uma alternativa para supnr essa limitação é a utilização da Tecnologia de 

Amostragem Estatística, que permite, através da análise de uma "amostra ", conhecer as 

condições médias de todo um grupo de casos existentes (''população "). 

Quando utilizado esse recurso, é importante que os parâmetros para a seleção da 

amostra (população, nível de confiança, margem de erro) sejam criteriosamente definidos, de 

modo a assegurar a obtenção de conclusões que retratem toda a instituição, e não somente a 

amostra verificada. 

7.8.3 Produtos e serviços de maior risco 

De forma geral, os produtos e serviços comercializados pelas instituições financeiras, 

por suas características, podem ser utilizados para a realização de lavagem de dinheiro. 

Possibilitam, com facilidade e rapidez, transferir recursos para quaisquer partes do País e para 

o exterior, para um, ou para múltiplos titulares, o que pode ser utilizado para dissimular a 

origem dos recursos e dar uma aparência lícita ao dinheiro obtido através de atividades 

criminosas. 

Para isso, alguns produtos são mais atrativos e, por isso, oferecem maior risco às 

instituições financeiras. É o caso, por, exemplo, de: 
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y' contas de não residentes (também conhecidas como contas de domiciliados no 

exterior, ou contas CC5); 

y' priva te banldng; 

y' compra e venda de moedas estrangeiras, em espécie ou através de cheques de 

viagem; 

y' remessa de ordens de pagamento para o exterior; 

y' recebimento de ordens de pagamento do exterior; 

y' pagamento antecipado de importação; 

y' pagamento antecipado de exportação. 

Para esses produtos é recomendável a realização de auditorias específicas, também 

com foco nos riscos associados ao processo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro -

política e diretrizes; identificação de clientes; registro das transações; acompanhamento; 

comunicação do Banco Central e treinamento - com testes tanto no âmbito estratégico, como 

operacional, nos moldes do comentado nos itens 7.8.1 e 7.8.2, anteriores. 

Um outro ponto importante, relacionado aos produtos e serviços de maior risco é a 

análise das operações que envolvam recebimento ou remessa de recursos de/para países "não 

cooperantes" e/ou paraísos fiscais. 

7 .8.4 Praças e regiões de maior risco 

Determinadas praças ou regiões, por suas localização fisica, pela atividade econômica 

predominante ou mesmo por histórico de ocorrências, são mais atrativas para a realização de 
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operações de lavagem de dinheiro. É o caso, por exemplo, das zonas de fronteira, portos e 

aeroportos. 

Assim como os produtos de maior riscos, essas regiões merecem particular atenção, 

acompanhamento e controle e demandam trabalhos de auditorias específicos. 

7.8.5 Conglomerados 

Para o caso de Conglomerados, cada uma das instituições que compõem o grupo tem 

características próprias e devem ser objeto de auditorias específicas. Não obstante integrarem 

um conjunto, cada instituição deve cumprir, em seu âmbito, as determinações contidas na Lei 

9.613/98, e na regulamentação a ela relacionada, o que requer um sistema de controles 

próprio. 
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CONCLUSÃO 

Atividades criminosas, como o narcotráfico, o contrabando de armas, a corrupção e o 

tráfico de pessoas, têm como ponto comum o objetivo de auferir ganhos financeiros, de 

"ganhar" dinheiro. 

Em geral, os recursos obtidos por melO dessas atividades são significativamente 

vultosos. No entanto, para usufruir desse dinheiro os criminosos precisam ocultar sua origem 

e dar a ele uma aparência lícita. Recorrem, com esse fim, a uma série de operações, que se 

tomaram conhecidas como lavagem de dinheiro. 

A lavagem de dinheiro consiste em conjunto de operações, comerciais ou financeiras, 

que têm como objetivo a incorporação, na economia, de recursos, bens e serviços originados 

ou associados a atividades ilícitas. Através da "lavagem", o "dinheiro sujo" (dinheiro com 

origem em atividades criminosas) é transformado em "dinheiro limpo" (dinheiro com 

aparência lícita). 

A lavagem de dinheiro configura-se, portanto, como uma etapa - a etapa final - da 

atividade criminosa. Trata-se da faceta financeira do crime, do "braço" financeiro do crime. 

Em outros idiomas são utilizadas expressões semelhantes: "lavado de activos ", 

"lavado de dinero ", "blanqueo de dinero ", "money laundering ", "ricie/aggio ", "recie/aje ". 
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o processo utilizado para a lavagem de dinheiro envolve, teoricamente, três etapas: 

1. Colocação: ingresso de recursos no sistema econômico (Ex.: depósitos em contas 

correntes bancárias; compra de produtos e serviços financeiros, como títulos de capitalização, 

previdência privada e seguros; aplicações em depósito a prazo, poupança, fundos de 

investimento; compra de bens, como imóveis, ouro, pedras preciosas, obras de arte). 

2. Ocultação: realização de operações com o objetivo de quebrar a cadeia de 

evidências sobre a origem do dinheiro, dificultando o rastreamento contábil dos recursos 

ilícitos (Ex: transferências de recursos por meio eletrônico; realização de operações através de 

"contas fantasma" e de "laranjas"; transferência de recursos para paraísos fiscais). 

3. Integração: incorporação formal dos ativos no sistema econômico (Ex.: realização 

de investimentos em negócios lícitos, nos diversos setores da economia: comércio, indústria, 

serviços). 

Transitando pela economia, os recursos de ongem criminosa cnam um mercado 

artificial, especulativo, sem qualquer compromisso com o crescimento e o desenvolvimento, 

além de, por vezes, formarem um poder paralelo, que realimenta o crime, afronta os poderes 

constituídos e ameaça a ordem democrática. 

Como não se atém a fronteiras, a lavagem de dinheiro é um fenômeno mundial, 

caracterizando-se como um crime transnacional. Por isso, nas últimas décadas tem crescido a 

preocupação internacional com a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro. 
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Organizações internacionais, como o GAFI - Grupo de Ação Financeira sobre 

Lavagem de Dinheiro, têm desenvolvido e promovido políticas para combater a lavagem de 

dinheiro. Essas organizações têm também atuado como uma espécie de órgãos fiscalizadores, 

avaliando as medidas tomadas pelos países para combater e prevenir a lavagem de dinheiro 

em todo o mundo. 

No Brasil, a lavagem de dinheiro foi tipificada como crime pela Lei 9.613, de 

03.03.1998, posteriormente alterada pelas Leis 10.467, de 11.06.2002, e 10.701, de 

09.07.2003. O artigo primeiro da Lei define como crime: 

"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; 

11 - de terrorismo e seu financiamento; (Redação dada pela Lei n° 10.701, 

de 09.07.2003) 

111 - 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; 
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VIII - praticado por particular contra a administração pública estrangeira. 

(Inciso incluído pela Lei n° 10.467, de 11.06.2002)" 

Essa Lei, além de tipificar o crime, instituiu obrigações com o fim de prevenir a 

utilização do Sistema Financeiro para a prática de lavagem de dinheiro e criou o COAF -

Conselho de Controle de Atividades Financeiras, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, 

destinado a disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as 

ocorrências suspeitas de atividades ilícitas. 

A regulamentação da Lei e a aplicação das penas ficaram a cargo dos órgãos de 

supervisão e fiscalização já existentes - BACEN, CVM, SUSEP, SPC -, em suas respectivas 

áreas de competência, e, para os setores econômicos sem órgão fiscalizador/regulador, a cargo 

do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF. 

No âmbito das instituições financeiras, o Banco Central do Brasil regulamentou a 

matéria através da Circular BACEN 2.852, de 03.12.1998 e das Cartas-Circulares BACEN 

2.826, de 04.12.1998; 2.977, de 18.09.2001; 3.098, de 11.06.2003; e 3.101, de 11.07.2003. 

Entre as obrigações legais e regulamentares impostas às instituições financeiras, para 

prevenir e combater a lavagem de dinheiro, ressaltam-se: 

./ identificar e manter atualizados os dados cadastrais dos clientes; 

./ registrar as operações realizadas pelos clientes; 

./ acompanhar e monitorar as transações realizadas pelos clientes; 

./ comunicar ao Banco Central do Brasil as movimentações de valores em espécie 

superiores a R$ 100 mil; 
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,/ comunicar ao Banco Central do Brasil os indícios de lavagem de dinheiro 

identificados; 

,/ desenvolver e implementar procedimentos internos de controle; e 

,/ treinar os empregados. 

o descumprimento das obrigações legais e regulamentares sujeita a instituição e seus 

administradores às sanções previstas no artigo 12 da Lei 9.613/98: 

,/ advertência; 

,/ multa pecuniária; 

,/ inabilitação temporária, pelo prazo de até dez anos, para o exercício do cargo de 

administrador; 

,/ cassação da autorização para operação ou funcionamento. 

Além do risco de sanções legais decorrentes do descumprimento da legislação (risco 

legal), eventuais associações do nome de uma instituição financeira a ocorrências de lavagem 

de dinheiro podem comprometer sua reputação (risco de imagem), prejudicando a confiança 

pública na integridade da empresa, o que, inevitavelmente, impacta os negócios e os 

resultados financeiros, ameaçando o alcance dos objetivos e metas estabelecidos. 

Sendo a auditoria interna uma atividade de avaliação independente, de assessoramento 

à Alta Administração, com o objetivo de assegurar que os objetivos da instituição sejam 

alcançados, e presentes os riscos associados ao não cumprimento da Lei 9.613/98 (sejam eles 

legais ou de imagem), a avaliação das ações adotadas pela empresa para a prevenção e 

combate à lavagem de dinheiro deve fazer parte dos trabalhos da auditoria interna, nas 

instituições financeiras. 
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É de fundamental importância que a Alta Administração conte com conclusões da 

auditoria interna sobre a avaliação do processo de prevenção e combate à lavagem de 

dinheiro, para que tenha ciência se existem controles internos - e se estes são suficientes e 

adequados - para minimizar a possibilidade de que a inobservância dos preceitos legais (Lei 

9.613/98 e regulamentação dela decorrente) comprometa os resultados, ou o alcance dos 

objetivos, da instituição. 

Confirma-se, assim, a suposição inicial de que a avaliação do processo de prevenção e 

combate à lavagem de dinheiro, pela auditoria interna, contribui positivamente para a 

minimização dos riscos legais e de imagem associados ao não cumprimento das obrigações 

impostas às instituições financeiras, pela Lei 9.613/98. 

Para tanto, é importante que a auditoria interna realize trabalhos estruturados, que 

permitam apresentar conclusões e sugestões à Alta Administração sobre os riscos associados 

ao não cumprimento das obrigações legais relativas à prevenção e combate à lavagem de 

dinheiro, que, se materializados, podem ameaçar o alcance dos objetivos da instituição. 

Além de contribuir para a minimização dos riscos legais e de imagem associados à 

prevenção e combate à lavagem de dinheiro, trabalhos de auditoria consistentes e 

fundamentados contribuem para conferir à instituição, tanto internamente, quanto perante o 

mercado, a imagem de empresa impoluta, que preserva elevados padrões éticos e que prima 

pelo cumprimento da legislação. 

A pesquisa permitiu, também, algumas outras conclusões, a seguir expostas. 
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a) A auditoria do processo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, nas 

instituições rmanceiras, tem caráter legal. 

A avaliação do processo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro nas 

instituições financeiras reveste-se de caráter legal, dadas as orientações prescritas no Manual 

de Supervisão do Banco Central do Brasil - órgão regulador e fiscalizador dessas instituições -

segundo as quais as instituições financeiras devem desenvolver e implementar programa que 

assegure e monitore o atendimento às disposições da Lei 9.613/98, e que tal programa deve 

ser testado de forma independente por auditores internos e externos. 

b) Necessidade de desenvolvimento e implantação de um Programa de Auditoria 

para avaliar o processo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, nas instituições 

rmanceiras 

Face à extensão das obrigações impostas às instituições financeiras pela Lei 9.613/98, 

bem como as características dessas instituições (especialmente atrativas para a realização de 

operações de lavagem de dinheiro), é recomendável que a unidade de auditoria interna elabore 

um Programa de Auditoria específico, que permita a apresentação de conclusões, à Alta 

Administração, sobre a avaliação do processo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro 

na instituição, com foco no risco de que as obrigações legais, quando não cumpridas, podem 

expor a empresa e seus administradores às sanções previstas na Lei 9.613/98; e a danos à 

imagem, pela veiculação de notícias relacionando o nome da instituição a operações ilícitas. 
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o risco de não cumprimento das obrigações impostas pela Lei 9.613/98 pode ser 

desdobrado em seis aspectos: 

-/ Política e diretrizes. As políticas e diretrizes definidas pela instituição podem 

não contemplar orientações para nortear a atuação da empresa no que se refere à 

prevenção e combate à lavagem de dinheiro. 

-/ Identificação de clientes. As informações e os documentos, mantidos pela 

instituição, podem não ser suficientes para a identificação dos clientes 

(correntistas ou não) e para a verificação da compatibilidade entre as respectivas 

movimentações de recursos e a atividade econômica e a capacidade financeira dos 

titulares, nos termos do que determina a Lei 9.613/98 e a Circular BACEN 

2.852/98. 

-/ Registro das transações. As operações realizadas com os clientes podem não 

estar registradas com os requisitos determinados na Lei 9.613/98, art. 1 0, inciso II 

e na Circular BACEN 2.852/98, art. 1°, inciso III. 

-/ Acompanhamento das transações realizadas pelos clientes. A falta de 

acompanhamento das transações realizadas pelos clientes pode implicar na não 

detecção de indícios de lavagem de dinheiro, o que contraria o determinado pela 

Lei 9.613/98 e pela Circular BACEN 2.852/98. 

-/ Comunicações ao Banco Central do Brasil. Movimentações de valores em 

espécie superiores a R$ 100 mil e indícios de lavagem de dinheiro podem não ser 
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comunicados ao Banco Central do Brasil, tal como determinado na Lei 9.613/98, 

art. 11, inciso lI; na Circular BACEN 2.852/98, art. 4°; e na Carta-Circular 

BACEN 3.098/03. 

-/ Treinamento. Os funcionários podem não estar sendo treinados para cumprir as 

normas internas e as obrigações legais e regulamentares relativas à prevenção e 

combate à lavagem de dinheiro, tal como determinado pela Circular BACEN 

2.852/98, art. 5°. 

Tendo o Programa de auditoria o objetivo de avaliar o processo de prevenção e 

combate à lavagem de dinheiro, é importante que nele sejam previstas atividades de: 

I. auditorias no âmbito estratégico; 

11. auditorias no âmbito operacional; 

IlI. acompanhamento da implementação das recomendações emitidas pela(por): 

• Alta Administração; 

• Auditoria Interna; 

• Auditoria Externa; e 

• órgãos fiscalizadores; 

IV. atendimento de demandas específicas, relativas a trabalhos de auditoria 

relacionados à prevenção e combate à lavagem de dinheiro. 
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c) Os trabalhos de auditoria contribuem para a implantação e/ou fortalecimento 

da cultura de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, nas instituições financeiras 

Ao emitir recomendações para aprimorar os controles internos, e verificar a 

implementação dessas recomendações, a auditoria interna contribui para aprimorar o processo 

de prevenção e combate à lavagem de dinheiro nas instituições financeiras. 

Da mesma forma, a auditoria interna contribui para a formação e/ou para o 

fortalecimento da cultura de prevenção e combate à lavagem de dinheiro nas instituições 

financeiras, tanto no âmbito estratégico quanto no operacional. 

d) A prevenção e o combate à lavagem de dinheiro, nas instituições f'manceiras, 

mais que uma obrigação legal, é uma responsabilidade social 

As instituições financeiras são um dos setores da economia mais visados para a 

realização de operações de lavagem de dinheiro. Pelas características de seu negócio, 

oferecem uma vasta gama de produtos e serviços que, associados a tecnologias avançadas 

permitem a circulação dos recursos com grande velocidade. Através de transações financeiras, 

o dinheiro de origem ilícita se mistura a valores movimentados legalmente, favorecendo o 

processo de dissimulação da origem criminosa. 

Sendo a lavagem de dinheiro o "braço" financeiro do crime, a prevenção e o combate 

a essa prática é uma responsabilidade social e um dever ético das instituições financeiras. Os 

recursos oriundos do crime movimentam uma economia particular, que retro-alimenta o 
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cnme, instaurando, por vezes, um poder paralelo que, infiltrado nos poderes constituídos 

(executivo, legislativo e judiciário), ameaça a ordem democrática. 

Fortalecendo a cultura de prevenção e combate à lavagem de dinheiro nas instituições 

financeiras, tomar-se-á mais dificil para os criminosos realizar, através dessas instituições, 

operações com o fim de legitimar recursos obtidos ilegalmente. E, sendo as instituições 

financeiras um dos setores mais visados para a lavagem do dinheiro, a prevenção e o combate 

por elas realizado pode contribuir para a redução dessa prática criminosa e, quiçá de outras 

mais, como o narcotráfico, o contrabando de armas, a corrupção, vez que a lavagem de 

dinheiro é um "pré-requisito" para que os criminosos possam usufruir, impunes, dos recursos 

gerados pelo crime. 

Prevenir e combater a lavagem de dinheiro nas instituições financeiras brasileiras é 

uma obrigação legal, imposta pela Lei 9.613/98 e pela regulamentação dela decorrente. Mas, 

mais que isso, a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro deve ser um compromisso 

moral e ético das instituições financeiras, para com a sociedade, no País e em âmbito mundial, 

como forma de combater a prática de crimes que ameaçam os poderes constituídos e a ordem 

democrática, lesam os interesses coletivos e degradam a condição humana. 

Nessa árdua missão, a auditoria interna, ao avaliar o processo de prevenção e combate 

à lavagem de dinheiro e apresentar conclusões e sugestões de aprimoramento à Alta 

Administração, pode contribuir para que as instituições financeiras cumpram as obrigações 

legais e, por consegüinte, cumpram também seu papel social de combater práticas criminosas. 
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Inibir, eliminar, a prática de operações de lavagem de dinheiro através das instituições 

financeiras é, com certeza, uma utopia. Os criminosos hão, sempre, de encontrar formas, 

meios e artificios para burlar os controles. Que esse não seja um desestímulo aos 

administradores e auditores, mas um desafio constante. 



ANEXO 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE PREVENÇÃO E 

COMBA TE À LAVAGEM DE DINHEIRO 

I. A Lei 9.613/98 
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No Brasil, o crime de lavagem de dinheiro foi tipificado pela Lei 9.613, de 

03.03.1998, posteriormente alterada (complementada) pelas Leis 10.467, de 11.06.2002, e 

10.701, de 09.07.2003. 

No Capítulo I da Lei 9.613/98, o crime foi titulado como "Dos crimes de "lavagem" 

ou ocultação de bens, direitos e valores". 

A adoção desta expressão para denominar o tipo penal foi explicada na Exposição de 

Motivos da Lei: 

"(...) 9. A primeira opção imposta ao legislador brasileiro no trato desta 

matéria diz respeito à denominação legal, nomen iuris, do tipo de ilícito em 

causa. Alguns países optaram por uma designação que leva em conta o 

resultado da ação. 

10. Caracterizando-se a conduta pela transformação do dinheiro sujo em 

dinheiro limpo, pareceu-lhes adequado o uso de vocábulo que denotasse 
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limpeza. A França e a Bélgica adotam a designação blanchiment d'argent e 

na mesma linha seguem a Espanha (blanqueo de dinero) e Portugal 

(branqueamento de dinheiro). 

11. Outro critério preferido é o da natureza da ação praticada, partindo-se 

do verbo referido no tipo. Os países de língua inglesa empregam a 

expressão money laundering; a Alemanha designa o fato típico de 

geldwache; a Argentina se refere a lavado de dinero; a Suíça indica o fato 

típico de blanchissage d'argent e a Itália se vale do termo ricie/agio, que 

também identifica o verbo constante do tipo e não propriamente o resultado 

do comportamento. 

12. O Projeto ora submetido à consideração de Vossa Excelência consagra 

as designações lavagem de dinheiro e ocultação, as quais também são 

preferidas pela Alemanha (verschleierung). 

13. A expressão "lavagem de dinheiro" já está consagrada no glossário das 

atividades financeiras e na linguagem popular, em conseqüência de seu 

emprego internacional (money laudering). Por outro lado, conforme o 

Ministro da Justiça teve oportunidade de sustentar em reunião com seus 

colegas de língua portuguesa em Maputo (Moçambique), a denominação 

"branqueamento", além de não estar inserida no contexto da linguagem 

formal ou coloquial em nosso País, sugere a inferência racista do vocábulo, 

motivando estéreis e inoportunas discussões (...) ". 

Além de tipificar o crime, a Lei 9.613/98 instituiu obrigações com o fim de prevenir a 

utilização do Sistema Financeiro para a prática de lavagem de dinheiro e criou o COAF -

Conselho de Controle de Atividades Financeiras, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, 
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destinado a disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, exammar e identificar as 

ocorrências suspeitas de atividades ilícitas. 

11. Tipificação do crime e crimes precedentes 

o artigo primeiro da Lei 9.613/98 define o crime de "lavagem ou ocultação de bens, 

direitos e valores" e relaciona os crimes precedentes, através dos quais os recursos foram 

obtidos: 

"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; 

11 - de terrorismo e seu financiamento; (Redação dada pela Lei n° 1 0.701, 

de 09.07.2003) 

111 - 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; 

VIII - praticado por particular contra a administração pública estrangeira. 

(Inciso incluído pela Lei n° 10.467, de 11.06.2002)" 
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o artigo primeiro prescreve, ainda: 

H§ 10 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; 

11 - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, 

tem em depósito, movimenta ou transfere; 

111 - importa ou exporta bens com valores nao correspondentes aos 

verdadeiros. 

§ 2 0 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; 

11 - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que 

sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes 

previstos nesta Lei. 

§ 3 o A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do art. 14 do 

Código Penal. 
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§ 4° 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. 

§ 5° 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". 

IH. As pessoas sujeitas à Lei 9.613/98 

No artigo 9°, a Lei relaciona as pessoas sujeitas às obrigações nela impostas, para 

prevenir e combater a lavagtm de dinheiro: 

"Art. 9~ 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; 

11 - a compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro 

ou instrumento cambial; 

111 - a custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, 

intermedidção ou administração de títulos ou valores mobiliários. 
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Parágrafo único. Sujeitam-se às mesmas obrigações: 

I - as bolsas de valores e bolsas de mercadorias oufuturos; 

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 
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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. 

XII - as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de luxo ou de 

alto valor ou exerçam atividades que envolvam grande volume de recursos 

em espécie. (Incluído pela Lei n° 10. 701, de 9.7.2003)" 

IV. Obrigações impostas pela Lei 9.613/98 

Os artigos 10 e 11 relacionam as obrigações impostas pela Lei 9.613/98, para prevenir 

e combater a lavagem de dinheiro: 

"Art. 10. As pessoas referidas no art. 9°: 

I - identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado, nos termos de 

instruções emanadas das autoridades competentes; 

I! - 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 estas expedidas; 

lI! - 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. 
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§ 1 ° Na hipótese de o cliente constituir-se em pessoa jurídica, a 

identificação referida no inciso I deste artigo deverá abranger as pessoas 

fisicas autorizadas a representá-la, bem como seus proprietários. 

§ r Os cadastros e registros referidos nos incisos I e 11 deste artigo 

deverão ser conservados durante o período mínimo de cinco anos a partir 

do encerramento da conta ou da conclusão da transação, prazo este que 

poderá ser ampliado pela autoridade competente. 

§ 3 ° O registro referido no inciso Il deste artigo será efetuado também 

quando a pessoa fisica 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. 

Art. 10A. O Banco Central manterá registro centralizado formando o 

cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem 

como de seus procuradores. (Incluído pela Lei n° 10. 701, de 09.7.2003) 

Art. 11. As pessoas referidas no art. 9°: 

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; 
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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, devendo ser juntada a identificação a que se refere o 

inciso I do mesmo artigo; (Redação dada pela Lei n° 10.701, de 

09.07.2003) 

b) a proposta ou a realização de transação prevista no inciso I deste artigo. 

§ 1 ° 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. 

§ ]O As comunicações de boa-fé, feitas na forma prevista neste artigo, não 

acarretarão responsabilidade civil ou administrativa. 

§ 3° 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 ". 
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V. A regulamentação da Lei 9.613/98 

A regulamentação da Lei e a aplicação das penas ficaram a cargo dos órgãos de 

supervisão e fiscalização já existentes, em suas respectivas áreas de competência, e, para os 

setores econômicos sem órgão fiscalizador/regulador, a cargo do Conselho de Controle de 

Atividades Financeiras - COAF: 

ÓRGÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO 'SETOR ÉCONÔMICO 

Banco Central do Brasil- BACEN Instituições fmanceiras 
1---- - .. ---------.---.. ------.--.---.. --,,-.. -.. 

Compra e venda de moeda estrangeira ou ouro 
1----.. ----_.--._--_ ... _-------.. __ ._ ........... ---... ----.-...... -.-... -------

Administradoras de consórcios 
1--------_. __ ........ __ ._----------....... ----._._----------.----..... --... --...... --. 

Empresas de arrendamento mercantil (leasing) 

Comissão de Valores Mobiliários - CVM Bolsas de valores e valores mobiliários 

Secretaria de Previdência Complementar - SPC 

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras -
COAF 

Bolsa de mercadorias e futuros 

Entidades fechadas de previdência privada (fundos 
de pensão) 

Seguro, capitalização e previdência privada 

Bolsa de mercadorias 

Cartões de crédito 
_._--. --_. __ ... _---.--_ .... --_ .. _--... ---_ .. _ ... _.---_._._-----

Meio eletrônico ou magnético para transferência de 
fundos 

._----------.. ----.. _----------.--.. --.......... _--
Empresas de fomento comercial (factoring) 

1----------------------.---.------.-----.. ----.---
Sorteios 

1------_· __ ·_---_·_···---_·_--_·---_····-------
Promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis 

1--'-- --.-...... -----.... --.-----.--------------

Bingos 
1------------ ----.. ---.. -----------

Comércio de jóias, pedras e metais preciosos 

Objetos de arte e antigüidades 

VI. Regulamentação pelo Banco Central do Brasil- BACEN 

No âmbito das instituições financeiras, o Banco Central do Brasil regulamentou a 

matéria através dos seguintes nonnativos: 
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• Circular BACEN 2.852, de 03.12.1998 - Dispõe sobre os procedimentos a serem 

adotados na prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes 

previstos na Lei 9.613/98; 

• Carta-Circular BACEN 2.826, de 04.12.1998. Divulga a relação de operações e 

situações que podem configurar indício de ocorrência dos crimes previstos e 

estabelece procedimentos para comunicação ao Banco Central. 

• Carta-Circular BACEN 2.977, de 18.09.2001 - Divulga a criação da transação 

PCAF500 do SISBACEN (Sistema de Informações do Banco Central do Brasil) e 

as instruções operacionais de comunicação de operações e situações que podem 

configurar indício do crime previsto na Lei 9.613/98. 

• Carta-Circular BACEN 3.098, de 11.06.2003 - Determina o registro de depósitos 

e retiradas em espécie, bem como de pedidos de provisionamento para saques. 

• Carta-Circular BACEN 3.101, de 11.07.2003 - Divulga instruções para 

comunicação, por meio da transação PCAF500 do SISBACEN, de operações e 

situações com indício do crime previsto na Lei 9.613/98. 

Também tratam sobre o assunto: 

• Carta-Circular BACEN 2.997, de 28.02.2002 - Divulga recomendação para 

monitoramento intensificado de transações financeiras com país não cooperante 

quanto à prevenção e repressão à lavagem de dinheiro. 

• Carta-Circular BACEN 3.029, de 26.07.2002 - Divulga recomendação referente a 

operações ou propostas envolvendo países não cooperantes quanto à prevenção e 

repressão à lavagem de dinheiro. 
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Além desses normativos, o Manual de Supervisão do Banco Central do Brasil 

também contém referências às obrigações impostas às instituições financeiras pela Lei 

9.613/98. O Título 5-20-10-30 do Manual prescreve: 

"1. As instituições sujeitas à regulamentação do Banco Central do Brasil 

devem desenvolver e implementar programa que assegure e monitore o 

atendimento às disposições da Lei 9.613, de 3 de março de 1998, e das 

normas que a regulamentaram. A efetiva implantação desse programa pode 

evitar que as instituições sejam utilizadas para a ocultação da origem de 

recursos provenientes de atividades criminosas, bem como a 

responsabilização administrativa e criminal de seus administradores e 

funcionários. 

2. Um programa interno efetivo de atendimento às normas contra a 

lavagem de dinheiro deve estar escrito e ser aprovado pela alta 

administração das instituições, estar registrado nas atas de reunião da 

diretoria e incluir: 

• um sistema de controles internos que assegure permanentemente 

referida conformidade com as normas e os regulamentos; 

• a coordenação e o monitoramento diário do sistema mencionado por 

uma equipe designada; 

• o treinamento para os funcionários. 

3. Tal programa deve ser testado de forma independente por auditores 

internos e externos. 
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4. A avaliação dos sistemas de controles internos por parte do Banco 

Central observa programação anual e alcança todas as instituições sujeitas 

à sua regulamentação. 

Controles internos 

5. A alta administração é responsável por assegurar um sistema eficaz de 

controles internos para a detecção e a prevenção de atividades de lavagem 

de dinheiro e deve demonstrar o seu comprometimento com o cumprimento 

de leis e normas, por meio: 

• do estabelecimento de procedimentos para a adequada identificação de 

clientes habituais ou não, para a detecção e comunicação ao Banco 

Central do Brasil de operações que se enquadram nas situações 

consideradas suspeitas; 

• da exigência de informações sobre a execução de tais procedimentos, de 

eventuais deficiências identificadas, de ações corretivas empreendidas e 

de relatórios de auditoria. Em outras palavras, os sistemas de controle 

interno devem permitir que a alta administração assegure permanente 

conformidade com leis, normas e regulamentos; 

• da incorporação nas descrições de função e nas avaliações de 

desempenho dos funcionários das instituições financeiras da 

conformidade com a legislação contra a lavagem de dinheiro e com os 

regulamentos que a implementaram. 

Conhecimento do cliente 

6. As instituições devem adotar políticas que determinem a adequada 

identificação de seus clientes, habituais ou não, e o acompanhamento de 

suas operações de modo a detectar, de imediato, as atividades suspeitas. 
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A lei exige que as instituições informem as transações que não apresentem 

um objetivo legal aparente e que não sejam usuais para determinado 

cliente. Para determinar o que constitui transação ou grupo de transações 

atípicas para um cliente, a instituição deve implementar controles e 

sistemas adequados. Deve, também, adotar procedimentos prudenciais para 

a abertura de contas e exercer constante monitoramento de sua 

movimentação financeira. 

7. O objetivo da coleta de informações do cliente não é comprometer os 

relacionamentos estabelecidos entre a instituição financeira e seus clientes. 

Ao contrário, as políticas, os procedimentos e as práticas que exigem que a 

administração saiba o que esperar de seus clientes aumenta a 

probabilidade de a instituição atender à lei e aos regulamentos e engajar-se 

em práticas bancárias sólidas e seguras. 

8. As instituições devem classificar seus clientes segundo o risco quanto à 

lavagem de dinheiro, de modo a tornar mais eficiente o acompanhamento e 

o monitoramento das operações realizadas. 

9. Extrema cautela e a devida diligência devem ser exercidas quando da 

abertura de contas pela internet. Os sistemas e controles internos devem 

considerar a natureza de risco mais elevado dessas contas e incluir a 

avaliação da documentação adequada do cliente dentro de um período 

razoável de tempo. 

10. Independentemente do método de abertura de conta, as instituições 

devem estabelecer padrões de identificação determinados pelo risco 

apresentado pelo cliente ou pelo tipo de relacionamento. Políticas e 

procedimentos saudáveis para a determinação da atividade do cliente na 
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abertura da conta, combinados com uma verificação da atividade efetiva, 

ajudam a assegurar o compliance e a proteger a instituição financeira 

contra a atividade de lavagem de dinheiro e contra outros crimes 

financeiros. 

Contas de pessoas físicas 

11. Quando da abertura de contas de pessoas físicas, as instituições devem 

exigir, além da identificação e da documentação definida na 

regulamentação vigente, a comprovação da capacidade financeira, a 

declaração, por parte do cliente, do padrão de movimentação e da 

finalidade específica da conta. 

12. Deve ser considerada a proximidade da residência ou o local de 

negócios do cliente em relação à localização do escritório ou da agência. 

Se ela for incompatível, a instituição deve determinar por que o cliente está 

abrindo uma conta naquele local. O cliente deve, ainda, ser questionado 

sobre a fonte de recursos usada para a abertura da conta, sobre a 

freqüência de depósitos elevados, especialmente em dinheiro e sobre 

referências bancárias. Se possível, solicita-se, por escrito, referências sobre 

o cliente às instituições indicadas. 

13. Considerar, também, a utilização de: 

• referências de terceiros, como agências de informações cadastrais, 

outras instituições financeiras ou outras referências; 

• serviços de verificação; 

• telefone, internet e outros meios para confirmação das informações 

prestadas pelo cliente. 

Contas de pessoas jurídicas 
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14. Quando da abertura de contas de pessoas jurídicas, as instituições 

devem exigir, além da documentação prevista na regulamentação vigente: 

• documentação referente à situação legal (firma individual, sociedade, 

contrato social, estatutos); 

• comprovação de patrimônio e faturamento; 

• identificação dos proprietários ou principais controladores da pessoa 

jurídica titular da conta; 

• verificação das referências bancárias apresentadas; 

• identificação satisfatória de todos os representantes, mandatários ou 

prepostos para a movimentação da conta; 

• declaração da fonte de recursos usada para a abertura da conta, do 

padrão de movimentação e da finalidade da conta - depósitos elevados, 

especialmente em dinheiro, devem ser questionados. 

15. Obter, ainda: 

• demonstrações financeiras; 

• descrição das principais linhas de negócio do cliente; 

• descrição da atividade comercial principal do cliente e verificação da 

existência de transações internacionais rotineiras; 

• descrição das operações comerciais, do volume esperado de vendas 

totais e em espécie e uma relação dos principais clientes e fornecedores. 

16. Cuidado especial deve ser adotado com as contas do priva te banldng, 

administração de ativos e outros departamentos bancários especializados. 

17. A instituição deve prestar particular atenção a empresas, corporações 

internacionais, empresas com quotas ao portador ou administradores 

nomeados, particularmente no caso de organizações sediadas em países ou 
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em jurisdições com fortes leis de sigilo bancário ou considerados não

cooperantes quanto à prevenção de lavagem de dinheiro. 

Equipe de compliance 

18. A alta administração deve nomear equipe responsável pela prevenção e 

combate à lavagem de dinheiro, com atribuições rotineiras sobre a 

administração de todos os aspectos do programa de cumprimento da lei e 

dos regulamentos. Essa equipe deve ser dotada de autoridade e recursos 

suficientes para administrar de forma efetiva um amplo programa de 

compliance. 

Treinamento 

19. As instituições devem se assegurar de que seus funcionários sejam 

treinados em todos os aspectos dos requisitos regulamentares da Lei contra 

a Lavagem de Dinheiro e das políticas e procedimentos internos de 

prevenção e de atendimento às normas. Um programa de treinamento 

efetivo deve: 

• garantir que toda a equipe, inclusive a alta administração, que tenha 

contato com clientes (pessoalmente ou por telefone), que acompanhe 

seus negócios ou que manipule recursos de qualquer natureza, receba 

formação adequada. Nesse rol, está incluso, pelo menos, o pessoal 

envolvido com: 

• a administração de agências; 

• o atendimento ao cliente; 

• os empréstimos, priva te banking ou as operações com pessoas físicas; 

• os bancos correspondentes (internacionais e locais); 

• a corretagem; 
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• a transferência de fundos; 

• a custódia e a guarda de valores; 

• as atividades de cofres de aluguel. 

• ser constante e incorporar os fatos atuais e as alterações na Lei contra 

Lavagem de Dinheiro e nos regulamentos do Banco Central do Brasil. 

Devem ser abordados esquemas inéditos de lavagem de dinheiro e as 

formas pelas quais eles foram detectados e investigados; 

• enfocar as conseqüências da falha de um funcionário em cumprir com as 

políticas e os procedimentos estabelecidos; 

• fornecer orientação e divulgar as políticas da instituição, informando os 

recursos disponíveis ". 

VII. Regulamentação pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM 

Para as bolsas de valores, valores mobiliários e mercadorias e futuros, a CVM expediu 

a Instrução Normativa CVM nO 301, em 16 de abril de 1999, que dispõe sobre a identificação, 

o cadastro, o registro, as operações, a comunicação, os limites e a responsabilidade 

administrativa referentes aos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores 

(mercado de títulos e valores mobiliários). 

VIII. Regulamentação pela Secretaria de Previdência Complementar - SPC 

Em sua área de atuação (entidades fechadas de previdência privada), a Secretaria de 

Previdência Complementar regulamentou a Lei 9.613/98 através: 
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• da Instrução Normativa SPC nO 22, de 19.07.99, que estabelece orientações e 

procedimentos a serem adotados pelas Entidades Fechadas de Previdência Privada, 

em decorrência da Lei 9.613/98; 

• Oficio-Circular SPC nO 27, de 18.08.99, que estabelece orientações 

complementares referentes à Instrução Normativa nO 22, de 19.07.99. 

IX. Regulamentação pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 

Para a sua área de atuação, a SUPEP, emitiu os seguintes normativos: 

• Circular SUSEP nO 89, de 08.04.99 - Divulga relação de operações e situações que 

podem configurar indícios de ocorrência dos crimes previstos na Lei 9.613, e dá 

outras providências. (Circular revogada); 

• Circular SUSEP nO 181 de 08.01.02 - Dispõe sobre a identificação de clientes e 

manutenção de registros, a relação de operações suspeitas, a comunicação das 

operações financeiras e a responsabilidade administrativa de que trata a Lei 

9.613/98. (Circular revogada); 

• Circular SUSEP nO 187, de 3 de maio de 2002 - Divulgação de operações e 

situações que podem configurar indícios de ocorrência de atividades suspeitas 

referentes aos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (mercado 

segurador, sociedades de capitalização e entidades abertas de previdência privada). 

(Circular revogada); 

• Circular SUSEP nO 200, de 09.09.02 - Dispõe sobre a identificação de clientes e 

manutenção de registros, a relação de operações e transações que tiverem indícios 

de cometimento dos crimes previstos na Lei 9.613/98; 
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• Resolução CNSP nO 97 de 30.09.02 - Regula o processo administrativo e 

estabelece critérios de julgamento a serem adotados pelo Conselho Diretor da 

SUSEP para aplicação de sanção às sociedades seguradoras, de capitalização, às 

entidades abertas de previdência complementar e às corretoras de seguros, por 

descumprimento ao disposto nos artigos 10 e 11 da Lei 9.613/98. 

X. Regulamentação pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF 

Para os setores econômicos sem órgão fiscalizador/regulador próprio, o COAF 

expediu as seguintes resoluções: 

• Resolução n° 001, de 13 de abril de 1999 - Atividades de promoção imobiliária ou 

compra e venda de imóveis; 

• Resolução nO 002, de 13 de abril de 1999 - Empresas de fomento comercial 

(factoring); 

• Resolução nO 003, de 2 de junho de 1999 - Sociedades que efetuem distribuição de 

dinheiro ou quaisquer bens móveis ou imóveis mediante sorteio ou método 

assemelhado (Resolução alterada pela Resolução n° 009, de 05.12.2002); 

• Resolução nO 004, de 2 de junho de 1999 - Pessoas fisicas ou jurídicas que 

comercializem jóias, pedras e metais preciosos; 

• Resolução n° 005, de 2 de julho de 1999 - Jogos de bingo e/ou assemelhados 

(Resolução alterada pela Resolução n° 009, de 05.12.2002); 

• Resolução nO 006, de 2 de julho de 1999 - Administradoras de cartões de 

credenciamento ou de crédito; 

• Resolução nO 007, de 15 de setembro de 1999 - Bolsas de Mercadorias e 

corretores que nelas atuam; 
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• Resolução nO 008, de 15 de setembro de 1999 - Objetos de arte e antiguidades; 

• Resolução nO 009, de 05 de dezembro de 2000 - Dá nova redação à Resolução nO 

003, de 02.06.99, e à Resolução nO 005, de 02.07.1999; 

• Resolução nO 010, de 19 de novembro de 2001 - Serviço de transferência de 

numerário. 

XI. Sanções pelo descumprimento das obrigações legais e regulamentares 

O descumprimento das obrigações legais e regulamentares sujeita a instituição (pessoa 

jurídica) e seus administradores (pessoas fisicas) às sanções administrativas previstas no 

artigo 12 da Lei 9.6l3/98, que podem ser aplicadas de forma cumulativa ou não: 

./ advertência; 

./ multa pecuniária; 

./ inabilitação temporária, pelo prazo de até dez anos, para o exercício do cargo de 

administrador; 

./ cassação da autorização para operação ou funcionamento. 

"Art. 12. Às pessoas referidas no art. 9~ 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; 

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 
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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. 9~· 

IV - cassação da autorização para operação ou funcionamento. 

§ 1 ° A pena de advertência será aplicada por irregularidade no 

cumprimento das instruções referidas nos incisos I e II do art. 10. 

§ 2° A multa será aplicada sempre que as pessoas referidas no art. 9~ 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. 

§ 3° 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. 
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§ 4 0 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 ". 

XII. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF 

Além de tipificar o crime e instituir obrigações com o fim de prevenir a utilização do 

Sistema Financeiro para a prática de lavagem de dinheiro, a Lei 9.613/98 criou o COAF -

Conselho de Controle de Atividades Financeiras, vinculado ao Ministério da Fazenda. 

O COAF constituiu-se a Unidade Financeira de Inteligência brasileira (FIU -

Financiai lntelligence Unit). Tem por objetivo disciplinar, aplicar penas administrativas, 

receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas. 

"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. 

§ 10 As instruções referidas no art. 10 destinadas às pessoas mencionadas 

no art. 9~ 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. 
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§ r 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. 

§ 3Q O COAF poderá requerer aos órgãos da Administração Pública as 

informações cadastrais bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em 

atividades suspeitas. (Incluído pela Lei n° 10. 701, de 9.7.2003) 

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, do Ministério das 

Relações Exteriores e da Controladoria-Geral da União, atendendo, nesses 

quatro últimos casos, à indicação dos respectivos Ministros de Estado. 

(Redação dada pela Lei n° 10.683, de 28.05.2003) 
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§ 10 0 Presidente do Conselho será nomeado pelo Presidente da República. 

por indicação do Ministro de Estado da Fazenda. 

§ r Das decisões do COAF relativas às aplicações de penas 

administrativas caberá recurso ao Ministro de Estado da Fazenda". 
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