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Conteúdo Programático 



1. Origem e Defnifição  

Lavagem de dinheiro  é uma expressão que se 

refere a práticas econômico-financeiras que têm por 

finalidade dissimular ou esconder a origem ilícita de 

determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais 

de forma a que tais ativos aparentem uma origem 

lícita ou a que, pelo menos, a origem ilícita seja difícil 

de demonstrar ou provar. 

 



A expressão tem origem no fato de que o dinheiro adquirido de forma ilícita 

é sujo e, portanto, deve ser lavado para se tornar limpo. 

1. Origem e Defnifição  

Trata-se da aplicação dos lucros obtidos nas diversas modalidades do crime 

organizado em atividades legais e seu retorno ao financiamento de ações 

criminosas. 



Nacionalmente, a lavagem de dinheiro 

possibilita a corrupção em larga escala, 

bem como o financiamento das mais 

diversas atividades criminosas, como o 

tráfico de entorpecentes, significando 

fomento à atividade do crime organizado. 

 

2. Importância do tema 

A lavagem de dinheiro possui um âmbito nacional e outro internacional.  

No âmbito externo, a lavagem de dinheiro 

do tráfico internacional de entorpecentes 

e do terrorismo preocupa toda a 

comunidade internacional. A globalização 

econômica trouxe para a pauta das 

discussões transnacionais a criminalidade 

econômica. 



Uma das principais causas de discussões sobre, é que o 

dinheiro obtido com a lavagem de dinheiro não tem o custo do 

dinheiro obtido licitamente (juros, impostos, contratações de 

funcionários com direitos trabalhistas e previdenciários, etc.), 

o que torna a concorrência desleal. 

2. Importância do tema 

Lavagem de 

Dinheiro X Juros e Impostos 



a) distorções econômicas – em geral, 

quem 'lava' dinheiro não visa, 

primordialmente, ao lucro. Quando 

realiza algum investimento, seu interesse 

é o de proteger os rendimentos da 

atividade criminosa e disfarçar sua 

origem ilícita.  

3. Danos e Consequências 

Estudos relacionam as seguintes implicações na lavagem de 

dinheiro: 



b) risco à integridade e à reputação do sistema financeiro - 

Problemas de liquidez e de corrida aos bancos podem ocorrer 

quando grandes somas de dinheiro ‘lavado’ chegam às 

instituições financeiras ou delas rapidamente desaparecem.  

3. Danos e Consequências 



c) diminuição dos recursos 

governamentais - a lavagem de 

dinheiro dificulta a arrecadação de 

impostos e diminui a receita tributária 

porque as transações a ela 

relacionadas são da economia informal 

o que, em último caso, prejudica a 

quem paga corretamente  seus tributos. 

3. Danos e Consequências 



d) Repercussões -  frequentemente, funcionários de bancos são 

cooptados para . Essa corrupção afeta a confiança do mercado 

financeiro e se estende a outras formas de criminalidade, como a 

fraude e a extorsão.  

3. Danos e Consequências 



4. Fases da lavagem de dinheiro 

Para disfarçar os lucros ilícitos sem comprometer os envolvidos, a 

lavagem de dinheiro realiza-se por meio de um processo dinâmico 

que requer: 



Nessa fase, o criminoso objetiva 

ocultar o dinheiro fazendo 

movimentações em países com regras 

mais permissivas e naqueles que 

possuem um sistema financeiro liberal.  

4. Fases da lavagem de dinheiro 



4. Fases da lavagem de dinheiro 

A colocação se efetua por meio de depósitos, compra de instrumentos 

negociáveis ou compra de bens. Para dificultar a identificação da 

procedência do dinheiro, os criminosos aplicam técnicas sofisticadas e 

cada vez mais dinâmicas, tais como o fracionamento dos valores que 

transitam pelo sistema financeiro e a utilização de estabelecimentos 

comerciais que usualmente trabalham com dinheiro em espécie. 
 



Consiste em dificultar o 

rastreamento contábil dos recursos 

ilícitos. O objetivo é quebrar a 

cadeia de evidências ante a 

possibilidade da realização de 

investigações sobre a origem do 

dinheiro.  

4. Fases da lavagem de dinheiro 



4. Fases da lavagem de dinheiro 

Na fase de ocultação os criminosos buscam movimentá-lo de forma eletrônica, 

transferindo os ativos para contas anônimas – preferencialmente, em países 

amparados por lei de sigilo bancário – ou realizando depósitos em contas 

abertas em nome de "laranjas" ou utilizando empresas fictícias ou de fachada. 

 



  

Nesta última fase as organizações 

criminosas buscam investir em 

empreendimentos que facilitem suas 

atividades, podendo tais sociedades 

prestarem serviços entre si. Uma vez 

formada a cadeia, torna-se cada vez 

mais fácil legitimar o dinheiro ilegal. 

4. Fases da lavagem de dinheiro 



  

Consiste no seguinte: Um praticante de 

ato ilícito ao lucrar de um crime praticado 

uma grande soma em dinheiro, para não 

levantar suspeitas das autoridades 

competentes, resolve abrir uma 

determinada empresa no nome de 

terceiro com o dinheiro sujo. 

5. Métodos de Lavagem de Dinheiro 

5.1 Lavagem por meio de empresas “Laranjas” 



  

 

Uma forma simples e rápida de justificar a origem de recursos oriundos de 

crimes, é a adquirir um imóvel, declarando valor a menor, e após isso 

vender o bem com valor de mercado, fazendo assim com que o dinheiro 

desonesto tenha agora uma origem “lícita”. 

 

5. Métodos de Lavagem de Dinheiro 

5.2 Lavagem de dinheiro no Setor Imobiliário 



  

Ocorre que, para mascarar e fornecer 

uma “legitimação" de seus recursos 

ilícitos, os agentes infratores adquirem 

clubes ou financiam a transferência de 

jogadores de um clube para outro, 

supervalorizando ou inflacionando seu 

valor de venda. 

5. Métodos de Lavagem de Dinheiro 

5.3 Lavagem de dinheiro no Setor Futebolístico 



  

A lavagem de dinheiro ocorre com muita 

frequência, em países que aderiram à lei de 

sigilo bancário, o que significa que não 

importa qual o propósito, eles permitem 

movimentação bancária anônima, e são 

corriqueiramente chamados de “paraísos 

fiscais”. 

5. Métodos de Lavagem de Dinheiro 

5.4 Instituições bancárias internacionais 



  
Desde que foi descoberta, a prática da “lavagem de dinheiro” 

para a ocultação dos lucros com prática criminosa, os 

governos começaram a perceber que tais atos, além de nutrir 

financeiramente o agente criminoso, fortaleciam o crime 

organizado. As autoridades sentiram a necessidade de tomar 

uma atitude que viesse a combater esse ilícito penal. 

6. Combate a lavagem de dinheiro 
 



  

Foram necessários que vários criminosos 

cometessem tal atitude - para que as 

autoridades dessem conta da grandiosidade do 

que estava acontecendo e o massivo prejuízo 

que isso acarretava para a sociedade. 

6. Combate a lavagem de dinheiro 
 



  

Foi pensando em formas de combate a lavagem de dinheiro, que 

começaram a surgir verdadeiras alianças entre as nações, uma das 

características do crime de é a sua transnacionalidade, ou seja, para o 

cometimento desse crime não há barreiras e nem fronteiras entre nações. 

6. Combate a lavagem de dinheiro 
 



  

O ponto crucial do combate ao referido crime, veio com a Convenção de 

Viena, também chamada de Convenção das Nações Unidas para 

Repressão do Tráfico Internacional de Entorpecentes, ocorrida na cidade 

de Viena, na Áustria em 1988, onde vários líderes se juntaram para 

discutir sobre o tráfico ilícito de drogas e lavagem de dinheiro.  

6. Combate a lavagem de dinheiro 
 



  

Entre outros termos, ficou estabelecido que todos os países signatários, 

inclusive o Brasil, a partir daquele momento tipificariam como crime a 

lavagem de dinheiro em seus ordenamentos internos, ajudando assim, 

tanto a combater o tráfico de drogas, como à lavagem de dinheiro, 

dificultando o crime organizado. 

6. Combate a lavagem de dinheiro 
 



7. Conhecendo clientes, parceiros e 
funcionários.  

7.1 Conheça seu cliente 

Este processo foi estabelecido como uma forma que as empresas encontraram para 

se adaptar as leis e regulamentações que surgiram no decorrer dos tempos. Dois 

pontos que consideramos importantes para o processo são: 

 

Consulta CPF: Caso os seus clientes seja em maioria pessoas físicas, a consulta de 

CPF irá contribuir para o levantamento de informações que sejam primordiais na hora 

de cadastrá-los.  

 

Consulta CNPJ: Quando a sua empresa atua diretamente no mercado B2B, a 

consulta de CNPJ se torna uma atividade indispensável. 
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Sabemos que quando há transações financeira entre empresas, a movimentação 

monetária costuma ser alta, por isso, levantar informações sobre o tamanho da empresa, 

cumprimento de obrigações, dividendos, envolvimento em caos ilícitos, origem de 

recursos e etc, são essenciais. 

 

O ponto primordial é a análise de riscos envolvidos, através do levantamento desses 

dados, a suas decisões passam a ter um embasamento sólido, minimizando os riscos de 

erros. 

 

É importante atentar-se para a atualização dos dados de cada cliente, essa atividade 

deve ocorrer periodicamente, evitando possuir uma base de dados desatualizada. 

7. Conhecendo clientes, parceiros e 
funcionários.  

7.1 Conheça seu cliente 



Esse processo precisa estar bem definido e alinhado, desde a etapa de contratação. 

Passando efetivamente pela análise de perfil, identificando se as características do 

potencial colaborador estão alinhadas com as políticas e normas da empresa. 

 

Os profissionais de recrutamento e seleção precisam estar bem preparados e serem 

expostos constantemente a treinamentos que aperfeiçoem o feeling na hora das 

entrevistas. 

7. Conhecendo clientes, parceiros e 
funcionários.  

7.2 Conheça seu funcionário 



Existe um método interessantíssimo que pode ser explorado nessa etapa, é ele: 

 

Background check: Esse método é definido como a consulta de antecedentes, podendo 

ser eles criminais, financeiros e comerciais. Qualquer vestígio que possa ser identificado 

diante dessa consulta, irá colocar a empresa em alerta diante do entrevistado. 

 

No caso de uma pessoa que já seja funcionário da empresa, cabe atentar-se para 

mudanças repentinas do padrão econômico. Isso pode indicar algum potencial 

envolvimento em esquemas financeiros ilegais, como a lavagem de dinheiro (ou pode ser 

um ganhador da mega-sena). 

7. Conhecendo clientes, parceiros e 
funcionários.  

7.2 Conheça seu funcionário 



Assim como todas as etapas anteriores, é necessário o desenvolvimento de procedimentos e 

políticas para firmar parcerias comerciais. 

 

Podemos aplicar processo simples como identificar se o potencial parceiro possuí um perfil que 

esteja alinhado com os propósitos de sua empresa. 

 

O objetivo da empresa deve ser sempre se prevenir a realização de negócios com parceiros que 

estejam diretamente envolvidos com atividades ilícitas, e sempre analisar se os mesmos adotam 

práticas de PLDFT. 

 

Nessa etapa é importante adotar dentro dos procedimentos internos a prática de due diligence, um 

processo de investigação onde é avaliado todos os ricos existentes ligados a uma oportunidade de 

negócio. 

7. Conhecendo clientes, parceiros e 
funcionários.  

7.3 Conheça seu parceiro 



No Brasil, o crime da lavagem de dinheiro foi regulamentado pela Lei 12.683 de 2012, 

que ampliou a abrangência da legislação penal e configurou o crime como sendo a 

"dissimulação e ocultação da origem de recursos provenientes de qualquer crime ou 

contravenção penal" como jogo do bicho e exploração de máquinas de caça níqueis. 

 

Além disso, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de dinheiro 

(ENCCLA), criada em 2003 pelo Ministério da Justiça, contribui para a sistematização 

das várias iniciativas em torno do tema e para a articulação de diversos órgãos dos três 

poderes da República, Ministérios Públicos, sociedade civil e iniciativa privada que atuam 

direta ou indiretamente na prevenção e no combate a esses dois crimes, com o objetivo 

de identificar e propor seu aprimoramento. Atualmente existem cerca de 60 instituições 

integradas à Estratégia. 

8. Lavagem de Dinheiro no Brasil 



Em março de 1998, dando continuidade a compromissos internacionais assumidos a 

partir da assinatura da Convenção de Viena de 1988, o Brasil aprovou a Lei de Lavagem 

de Dinheiro ou Lei nº 9613, de 1998. 

 

Essa lei atribuiu às pessoas físicas e jurídicas de diversos setores econômico-financeiros 

maior responsabilidade na identificação de clientes e manutenção de registros de todas 

as operações e na comunicação de operações suspeitas, sujeitando-as ainda às 

penalidades administrativas pelo descumprimento das obrigações. 

 

Para efeitos de regulamentação e aplicação das penas, o legislador preservou a 

competência dos órgãos reguladores já existentes, cabendo ao COAF a regulamentação 

e supervisão dos demais setores. 

 

9. Lei nº 9.613 de 03.03.1998 



Em 2012, a Lei nº 9.613, de 1998, foi alterada pela Lei nº 12.683, de 2012, que trouxe 

importantes avanços para a prevenção e combate à lavagem de dinheiro, tais como: 

 

• a extinção do rol taxativo de crimes antecedentes, admitindo-se agora como crime 

antecedente da lavagem de dinheiro qualquer infração penal; 

• a inclusão das hipóteses de alienação antecipada e outras medidas assecuratórias 

que garantam que os bens não sofram desvalorização ou deterioração; 

• inclusão de novos sujeitos obrigados tais como cartórios, profissionais que exerçam 

atividades de assessoria ou consultoria financeira, representantes de atletas e 

artistas, feiras, dentre outros; 

• aumento do valor máximo da multa para R$ 20 milhões. 

9. Lei nº 9.613 de 03.03.1998 



Quando inserto no ordenamento jurídico pátrio, em meados do século XIX, o sigilo 

bancário era absoluto e inquestionável. Com o passar dos anos, este direito, devido a 

várias alterações na legislação federal, passou, além de ser considerado relativo pela 

maioria da doutrina, a ser amplamente violado pela Lei Complementar nº 105/2001. 

 

Essa lei autorizou a solicitação dos dados bancários dos contribuintes pelas autoridades 

do poder Legislativo, Judiciário e Executivo, em especial da administração tributária, 

diretamente às instituições financeiras, sem a necessidade de prévia análise de indício 

de crime e das circunstâncias que deram origem à solicitação. 

 

Analisando-se o direito comparado, vê-se que o sigilo bancário vem sendo tratado nos 

países desenvolvidos de forma variada, mas a grande maioria mantém o sigilo, não 

permitindo, entretanto, o segredo comercial e financeiro, que poderia acobertar a 

"lavagem de dinheiro" e ilícitos comerciais e tributários. 

 

10. Lei complementar nº 105 



 

Quanto ao tratamento dispensado ao sigilo bancário, se pode dividir os países em dois 

grupos. O primeiro formado por países onde o sigilo bancário é tratado como direito 

fundamental do contribuinte, onde somente mediante decisão judicial, poderá ser violado 

ou não esse direito. O segundo, formado por países como Bélgica, França e 

Luxemburgo, onde o sigilo bancário não é um direito fundamental do cidadão, mas 

mesmo assim é extremamente protegido. 

 

No caso do Brasil, onde o sigilo bancário é tratado como direito relativo, os critérios 

necessários à sua violação são extremamente rigorosos, tendo a maioria deles, respaldo 

judicial. Na atual legislação brasileira que dispõe sobre o assunto, dentre elas a lei 

complementar nº 105/01, passou a ser permitida a quebra do sigilo bancário por meio de 

mera decisão da autoridade administrativa, mediante a instauração de procedimento 

administrativo, não tendo se preocupado o legislador, com a possibilidade de evasão de 

divisas, tampouco com o impacto da perda de investimentos estrangeiros no Brasil. 

10. Lei complementar nº 105 



11. Órgão regulador 

COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras é um Órgão criado no 

âmbito do Ministério da Fazenda. Atua eminentemente na prevenção e combate à 

lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Além de desenvolver a 

função de unidade de inteligência financeira, o COAF também regulamenta e 

aplica penalidades aos setores obrigados para os quais não existam órgãos 

fiscalizadores próprios. São exemplos de setores que possuem órgãos 

reguladores próprios: bancos, seguradoras e entidades de previdência privada. 



Parabéns ! 

Você concluiu o curso:  
Combate a Lavagem 

de Dinheiro 

 


