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O QUE É LAVAGEM DE DINHEIRO?

•Disfarce da origem de recursos ilegais;

•Conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a
incorporação de recursos de origem ilícita na economia de cada país;

•Necessária a prática de um crime ou contravenção penal anterior.

•O valor estimado de dinheiro lavado anualmente no mundo está entre
2% e 5% do PIB mundial, ou seja, algo entre US$ 800 bilhões e US$ 2
trilhões , de acordo com dados divulgados pelo Escritório das Nações
Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).



ETAPAS DA LAVAGEM DE DINHEIRO

1. Colocação do dinheiro no sistema econômico = depósitos, compra
de instrumentos negociáveis ou compra de bens.

Técnicas - fracionamento dos valores e a utilização de estabelecimentos
comerciais que usualmente trabalham com dinheiro em espécie.

2. Ocultação = consiste em dificultar o rastreamento contábil dos
recursos ilícitos.
Técnicas – movimentação de forma eletrônica, transferindo os ativos
para contas ou sociedades anônimas ou realizando depósitos em
contas “fantasmas”.

3. Integração = Procedimento que transforma recursos oriundos de
atividades ilegais em recursos aparentemente lícitos, valendo-se de
múltiplas transações financeiras.
Técnicas – investimento em empreendimentos que facilitem suas

atividades.

Fonte:www.bcb.com.br

http://www.bcb.com.br/


LEI 9613/98 ALTERADA PELA LEI 12.683/12 – PRINCIPAISALTERAÇÕES:

• Ampliação do rol de “pessoas obrigadas”;

• Eliminação do rol taxativo de infrações antecedentes - quaisquer crimes ou até

mesmo contravenções penais podem configurar crime antecedente de lavagem  

de dinheiro (infração penal);

• Aumento do valor máximo da multa de R$ 20 mil para R$ 20 milhões.

armas



LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO – TIPIFICAÇÃO

O artigo 1º, caput define lavagem de dinheiro que é a conduta segundo a qual a
pessoa:

Oculta ou dissimula a natureza, origem, localização, disposição, movimentação
ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou
indiretamente, de infração penal com o intuito de parecer que se trata de
dinheiro de origem lícita.

Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos e multa.

Não há previsão de punição criminal às pessoas jurídicas.



LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO – TIPIFICAÇÃO

§ 1o Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens,  
direitos ou valores provenientes de infração penal:

I.- os converte em ativos lícitos; (atenção!!)

II.- os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em  
depósito, movimenta ou transfere; (atenção!!)

§ 2o Incorre, ainda, na mesma pena quem:

bens, direitos ou valores  
suprimiu o termo “que sabe

I - utiliza, na atividade econômica ou financeira,  
provenientes de infração penal; (Lei n° 12.683/2012  
serem provenientes”) (atenção!!)



TERRORISMO

O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos

previstos no artigo 2º da Lei 13.260/2016, por razões de xenofobia,

discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando

cometidos com a finalidade de provocar terror social ou

generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou

a incolumidade pública. (art. 2º, Lei Nº 13.260/2016).

Exemplos:

Crimes cometidos a bordo de aeronaves; Atos contra a  

segurança de civis; Crimes contra pessoas protegidas  

internacionalmente (diplomatas, líderes religiosos, etc)



COMBATE AO FINANCIAMENTO AO TERRORISMO

Resolução COAF nº 31/ 2019

Setores regulados pelo COAF devem (art. 2º e 3º):

I.- implantar procedimentos e controles internos para a identificação, entre
seus clientes, de pessoas físicas, de pessoas jurídicas ou de entidades
submetidas às sanções de que trata de Lei nº 13.810, de 2019; e

II. - adotar ações de treinamento de empregados para a execução das
medidas instituídas por esta norma.

.

E, providenciar, sem demora e sem aviso prévio aos sancionados, a
indisponibilidade de ativos de titularidade, direta ou indireta, de pessoas
físicas, de pessoas jurídicas ou de entidades submetidas àquelas sanções.

Lei nº 13.810/ 2019 - cumprimento de sanções impostas por resoluções do
Conselho de Segurança das Nações Unidas, incluída a indisponibilidade de
ativos de pessoas naturais e jurídicas e de entidades, e a designação
nacional de pessoas investigadas ou acusadas de terrorismo, de seu
financiamento ou de atos a ele correlacionados.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 13.810-2019?OpenDocument


SETORES OBRIGADOS (Art. 9º)

Incisos I a IV, VI e VIII - setores integrantes do Sistema Financeiro, sujeitos às regulamentações do Conselho

Monetário Nacional (CMN), Banco Central do Brasil (Bacen ou BCB), Comissão de Valores Mobiliários (CVM),

Superintendência de Seguros Privados (Susep) ou Superintendência Nacional da Previdência Complementar

(Previc).

Demais incisos – Determinações do respectivo órgão regulador ou COAF (atua na regulação e supervisão das  

pessoas obrigadas do art. 9º, para as quais não exista órgão próprio fiscalizador ou regulador).



SETORES OBRIGADOS (Art. 9º)



COAF NÃO É ÓRGÃO DE INVESTIGAÇÃO, MAS DE INTELIGÊNCIA

Todos os setores devem comunicar ao COAF operações que movimentem valores superiores a R$ 10.000,00 e

que apresentem indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento de terrorismo. Devem ser também

comunicadas operações que envolvam recursos em espécie nos valores indicados nas respectivas

regulamentações.

AS COMUNICAÇÕES SÃO OBRIGATÓRIAS E O CLIENTE NÃO DEVE SER INFORMADO SOBRE A COMUNICAÇÃO

* DECLARAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA



1) Apoio e “accountability” da Alta Administração

2) Avaliação interna de risco de Lavagem de Dinheiro e de Financiamento do Terrorismo e abordagem baseada em risco;

3) Desenvolver e implementar políticas, procedimentos específicos e controles internos compatíveis com a avaliação de risco

(“Conheça seu Cliente, Funcionário, Fornecedor, Parceiro”, Avaliação de Novos Produtos e Serviços)

4) Identificar e manter atualizados os dados cadastrais dos clientes;

5) Manutenção do registro e monitoramento das operações ;

6) Prestar informações requisitadas pelas autoridades financeiras;

7) Comunicar a prática de operações suspeitas ou simplesmente de valor para os órgãos competentes;

8) Treinamentos; e

9) Avaliação da Efetividade do Programa

PILARES DE UM PROGRAMA DE PLD/FT



KYC – “CONHEÇA SEU CLIENTE”

REGRAS  

E
PROCEDIMENTOS

a)Identificar a origem e constituição do patrimônio e dos  
recursos financeiros do cliente, bem como de suas  
instalações, volume de produção e faturamento

a)Conhecimento da origem do patrimônio e monitoramento da  
compatibilidade das transações com o perfil do cliente

a)Realizar visitas pessoais ao Cliente nos seus locais de  
trabalho e nas instalações comerciais de sua propriedade  

(certificação das informações prestadas/ausência de  
irregularidades)

*Possibilidade de veto e encerramento de relacionamentos devido ao risco envolvido



“Art. 4º Consideram-se como Pessoas Expostas Politicamente (PEP) os agentes públicos que desempenham ou tenham

desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou

funções públicas relevantes*, assim como seus representantes, familiares** e outras pessoas de seu relacionamento próximo, nas

condições indicadas pelo Banco Central do Brasil, COAF ou pelas autoridades normativas responsáveis pela regulação do setor.”

(Circular BACEN nº 3.461/2009 será revogada pela Circular BACEN nº 3978/2020).

* ǂ Lei anticorrupção (engloba o agente público, ex-agente público, nacional ou estrangeiro, ou seus familiares que exerçam

atividade pública relevante e estejam listados nos respectivos normativos) e ǂ Coaf

** Parentes, linha reta, 1º grau (filhos ou pais), o cônjuge, companheiro (a) e enteado (a).

CONCEITO DE PEP



“Conceito COAF: “Art. 1º, parágrafo 1º da Resolução Coaf 29/2017 – inclusão de alguns cargos – prefeitos, vereadores, presidentes

e tesoureiros de partidos politicos. Art. 2° As pessoas reguladas pelo COAF devem dedicar especial atenção às operações ou

propostas de operações envolvendo pessoa exposta politicamente, bem como com seus familiares, estreitos colaboradores e ou

pessoas jurídicas de que participem, observando, nos casos de maior risco, pelo menos os seguintes procedimentos: I - obter a

autorização prévia do sócio administrador para o estabelecimento de relação de negócios ou para o prosseguimento de relações

já existentes; II - adotar devidas diligências para estabelecer a origem dos recursos; III - conduzir monitoramento reforçado e

contínuo da relação de negócio.

CONCEITO DE PEP



 Penalidades no caso de descumprimentos das obrigações estipuladas pela Lei de Lavagem de Dinheiro:

Advertência

Multa pecuniária variável não superior:

 ao dobro do valor da operação;

 ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação;

 ao valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).

Cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade, operação ou funcionamento.

Inabilitação temporária, pelo prazo de até dez anos, para o exercício do cargo de administrador das pessoas jurídicas
referidas no art. 9º.

PENALIDADES PESSOAS OBRIGADAS



Alessandra Gonsales

T: +55 (11) 991427400

E-mail: alessandra@gcaa.com.br

Muito obrigada

mailto:alessandra@gcaa.com.br

