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1. INTRODUÇÃO

O tema “lavagem de dinheiro” vem suscitando o interesse de toda a coletividade, 
precipuamente dos dirigentes de instituições financeiras, dadas as implicações e as graves 
conseqüências daí advindas. A Lei 9.613, de 03.03.1998, que dispõe sobre os crimes de 
lavagem e ocultação de bens, direitos e valores, teve como motivação inicial a Convenção 
de Viena, firmada em 19! 12.1988, com o objetivo de criar mecanismos contra o tráfico 
ilícito de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas.

RT/Fasc. Pen. Ano 88  v. 763 m aio 1999 p. 432-455
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Tem-se discutido acerca de seu aparente conflito com a obrigatoriedade de se guardar 
o sigilo bancário, sem deixar de lado a necessidade de se criarem controles visando dar 
cumprimento à mencionada lei, tendo em vista as responsabilidades, as penas rigorosas 
e a preservação da imagem da instituição que pode se envolver em escândalos de lavagem 
de dinheiro do narcotráfico.

Este trabalho não tem por fim esgotar a matéria, o que seria impossível, e tampouco 
fazer análise de todos os aspectos legais, mas, sim, enfocar o tema naquilo que possa 
interessar às instituições financeiras.

2. DEFINIÇÃO LEGAL

A lei, em seu art. 1.°, define o ilícito como “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” (arts. 12, 13 e 14 da Lei 6.368/76); “II) de terrorismo” 
(sem tipificação legal); “III) de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material 
destinado à sua produção” (Leis 7.170/83 e 9.437/97); “IV) de extorsão mediante 
seqüestro” (art. 159 do CP, c/c os arts. l.° e 9.° da Lei 8.072/90); “V) contra a 
Administração Pública, inclusive a exigência, para si ou para outrem, direta ou indire
tamente, de qualquer vantagem, como condição ou preço para a prática ou omissão de 
atos administrativos” (arts. 312-359 do CP e arts. 89-98 da Lei 8.666/93); “VI) contra 
o Sistema Financeiro Nacional” (arts. 2.°-23 da Lei 7.492/86); e “VII) praticado por 
organização criminosa” (sem tipificação legal no direito penal brasileiro).

Três são os tipos de legislações existentes hoje em âmbito mundial relativamente 
à lavagem de dinheiro: a) as de primeira geração, que prevêem a existência do crime de 
lavagem se o crime antecedente for unicamente o de narcotráfico; b) as de segunda 
geração, que prevêem como crimes antecedentes outros, além do narcotráfico, conside
rados como de natureza grave; e c) as de terceira geração, que estabelecem como sendo 
crimes antecedentes da lavagem qualquer ilícito que tenha produzido dinheiro.

A legislação brasileira, ao definir o crime de lavagem de dinheiro, optou pelo sistema 
de segunda geração, definindo expressamente os delitos antecedentes e não apenas 
generalizando-os como “delitos de natureza grave”, de forma a não deixar dúvida ao 
intérprete. .

3. PENA

A pena prevista para o crime é de reclusão de três a dez anos e multa, incorrendo 
na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores 
provenientes de qualquer dos crimes elencados: I) os converte em ativos lícitos; II) os 
adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, 
movimenta ou transfere; III) importa ou exporta bens com valores não correspondentes 
aos verdadeiros; IV) utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou 
valores que sabe serem provenientes de qualquer dos crimes relacionados; e V) participa 
de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou 
secundária é dirigida à prática de crimes previstos na lei em questão.

A lei prevê expressamente a punição da tentativa com a pena correspondente ao 
crime consumado, diminuída de um a dois terços. Com exceção dos crimes praticados 
por organizações criminosas, que já  faz parte da figura delituosa, nos demais, a pena será
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aumentada de um a dois terços se o crime for cometido de forma habitual ou por 
intermédio de organização criminosa.

A lei trouxe üma inovação antes não prevista na legislação penal brasileira, que é 
a possibilidade de o Juiz deixar de aplicar a pena se o autor, co-autor ou partícipe colaborar 
espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apura
ção das infrações penais e de sua autoria e à localização dos bens, direitos ou valores 
objeto do crime (art. l.°, § 5.°).

Os crimes tipificados na Lei de Lavagem de Dinheiro são inafiançáveis e insusce
tíveis de liberdade provisória; havendo condenação, a regra é de que o réu não recorrerá 
em liberdade, exceto se o Juiz assim entender, quando então decidirá de forma 
fundamentada.

4. INTERDEPENDÊNCIA ENTRE O ILÍCITO D E LAVAGEM DE DINHEIRO COM OS 
CRIMES ANTECEDENTES

A lei estabelece a independência do processo e julgamento do crime de lavagem de 
dinheiro com o crime ou os crimes antecedentes (art. 2.°, II), ou seja, quis o legislador 
que aquele fosse tratado como crime autônomo, querendo com isso dizer que tal crime 
será processado e julgado sem que se aguarde o desfecho do crimè antecedente, sendo 
assim irrelevante quem praticou o crime anterior, bem como a sua condenação.

Esta previsão legal deve merecer uma interpretação de forma a não ferir princípios 
básicos de direito penal e não criar conflitos com a própria lei instituidora. Se a Lei de 
Lavagem de Dinheiro, ao definir o tipo penal, vinculou-o à existência de um crime 
antecedente, não se pode admitir que alguém possa ser absolvido neste e condenado 
naquele.

Entendemos que a decisão proferida no processo relativo ao crime antecedente 
repercutirá no processo e julgamento do crime de lavagem de dinheiro, alcançando-o 
na fase em que se encontrar, inclusive para prejudicá-lo, como no caso de uma 
absolvição obtida pelo agente no crime antecedente,. ou para autorizar a sua revisão 
(arts. 621 e 622 do CPP) caso o processo tenha se findado, mormente se os réus forem 
os mesmos (no processo do crime antecedente e no do crime de lavagem). Assim, parece- 
nos claro que o resultado de um processo obviamente terá implicações no resultado 
do outro.

Por estes motivos é que no crime de lavagem de dinheiro se exige do Magistrado 
uma análise mais apurada sobre os elementos de prova que instruem o processo, devendo 
se convencer, através das provas colhidas, da existência do crime antecedente, sob pena 
de não poder proferir uma sentença condenatória.

5. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO

O processo e julgamento do crime de lavagem de dinheiro são de competência do 
Juiz singular e obedecem às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes 
punidos com reclusão (art. 2.°, I); serão, entretanto, de competência da Justiça Federal:
a) quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em 
detrimento de bens,'serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou 
empresas públicas; e ainda b) quando o crime antecedente for de competência da Justiça 
Federal (art. 2.°, III). ■
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6. .MEDIDAS ASSECURATÓRIAS

( A lei em questão autoriza a tomada de medidas assecuratórias quando demonstrada 
a existência de indícios suficientes da materialidade do ilícito, como a decretação, no curso 
do inquérito ou da ação penal, da apreensão ou do seqüestro de bens, direitos ou valores 
do,acusado, ou existentes em seu nome, objeto dos crimes.

As medidas poderão ser adotadas pelo Juiz, de ofício ou a requerimento do 
Ministério Públicç ou do representante da autoridade policial, ouvido o Ministério Público 
no*prazo de vinte e quatro horas.

- Se as medidas forem decretadas na fase de inquérito policial, serão levantadas se a ação 
penal não for iniciada no prazo de cento e vinte dias, contados da data em que ficar concluída 
a diligência (art. 4.°, § l.°). Os bens, direitos e valores apreendidos ou seqüestrados serão 
liberados se o agente comprovar a licitude de sua origem (art. 4.°, § 2.°).

7. EFEITOS DA CONDENAÇÃO

Além dos efeitos previstos no Código Penal, a condenação no crime de lavagem de 
dinheiro acarreta: I) a perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto do 
crime, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé; e II) a interdição, pelo dobro 
do tempo da pena privativa de liberdade aplicada, do exercício de cargo ou função pública 
de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência 
das pessoas jurídicas que tenham, èm caráter permanente ou eventual, como atividade 
principal ou acessória, cumulativamente ou não, aquelas listadas nos incisos do caput e 
par. ún. do art.' 9.° e que se referem às pessoas sujeitas à lei.

8. PESSOAS SUJEITAS À LEI

A lei obriga a identificação de clientes, a manutenção de cadastros atualizados e de 
registros das transações e a comunicação de operação às autoridades competentes, no caso 
das instituições financeiras, ao Banco Central do Brasil, por parte das pessoas sujeitas 
à lei,' que são as pessoas jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como 
atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não: I) a captação, intermediação 
e aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira; II) 
a compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou instrumento 
cambial; III) a custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou 
administração- de títulos ou valores mobiliários; IV) as bolsas de valores e bolsas de 
mercadorias ou futuros; V) as seguradoras, os corretores de seguros e as entidades de 
previdência complementar ou de capitalização; VI) as administradoras de cartões de 
credenciamento ou cartões de crédito, bem como as administradoras de consórcios para 
aquisição de bens ou serviços; VII) as administradoras ou empresas que se utilizem de 
cartão ou qualquer outro meio eletrônico, magnético ou equivalente, que permita a 
transferência de fundos; VIII) as empresas de arrendamento mercantil (leasing) e as de 
fomento comercial (factoring); IX) 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; X) ás filiais ou representações 
de entes estrangeiros que exerçam no Brasil quaisquer das atividades listadas na lei, ainda 
que de forma eventual; XI) as demais entidades cujo funcionamento dependa de 
autorização de órgão regulador dos mercados financeiro, de câmbio, de capitais e de
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seguros; XII) as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que operem rio 
Brasil como agentes, dirigentes, procuradores, comissionárias ou por qualquer forma 
representem interesses de ente estrangeiro que exerça quaisquer das atividades referidas 
na lei; XIII) as pessoas jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou 
compra e venda de imóveis; e XIV) as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem 
jóias, pedras e metais preciosos, objetos de arte e antigüidades. ■;

9. IDENTIFICAÇÃO DOS CLIENTES E MANUTENÇÃO DOS REGISTROS

As instituições financeiras e demais pessoas sujeitas ao efeito da Lei de Lavagem 
de Dinheiro estão obrigadas a identificar e a cadastrar seus clientes e também a 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.

Para tanto, determinou a lei que as autoridades competentes deveriam expedir 
normas estabelecendo a forma de identificação dos clientes, de atualização de seus 
cadastros, da manutenção dos registros e ainda fixar os limites das transações, dos títulos, 
dos metais e demais ativos susceptíveis de manutenção de registro.

Os cadastros e os registros deverão ser mantidos durante o período mínimo de cinco 
anos ou mais, ao arbítrio da autoridade competente, contados do encerramento da conta 
ou da conclusão da transação.

No caso de instituições financeiras, a autoridade competente a que se refere a lei 
diz respeito ao Banco Central do Brasil, ao qual, portanto, compete baixar as instruções 
disciplinando a identificação dos clientes e a atualização dos cadastros, e ainda fixar os 
limites das transações passíveis de registro especial e o prazo para sua manutenção, que 
não poderá ser inferior a cinco anos.

Para este fim, o Banco Central do Brasil baixou a Circular 2.852, de 03.12.1998.
A identificação de clientes que movimentam recursos bancários acima de um 

determinado valor não é novidade na legislação brasileira. A Lei 8.021, de 12.04.1990, 
proíbe a emissão de cheques de valor superior ao equivalente a cem Bônus do Tesouro 
Nacional -  BTN, no mês da emissão, sem a identificação do beneficiário (art. 2.°, II).

O Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 29.07.1992, determinou 
que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional e as instituições autori
zadas ou credenciadas a operar em câmbio identificassem as pessoas responsáveis por 
pagamentos ou recebimentos, em espécie, sempre que o valor da operação fosse igual ou 
superior a Cr$ 45.000.000,00, quando realizada em moeda nacional, ou US$ 10.000,00, 
quando realizada em moeda estrangeira. Esta determinação tornou-se pública através da 
Resolução 1.946, de 29.07.1992, do Banco Central do Brasil, que, por sua Circular 2.207, 
de 30.07.1992, instituiu o formulário através do qual deve ser feita a identificação dos 
pagamentos e recebimentos a serem informados por intermédio do Sisbacen e determinou 
a correção do valor expresso em moeda nacional, indexando-o à Ufir, sendo que o valor 
atual é de R$ 16.984,62, equivalente a 17.672,07 Ufir.

Em 24.11.1993, o Conselho Monetário Nacional, tendo em vista o contido no art. 
64 da Lei 8.383, de 30.12.1991, determinou, através de ato tornado público pela 
Resolução Bacen 2.025, de 24.11.1993, completa e obrigatória a identificação dos 
depositantes, por ocasião da abertura de conta, mediante preenchimento de ficha-proposta, 
na qual deverá constar inclusive o en'dereço dos mesmos, sob pena de ser considerada
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falta grave para os fins previstos no art. 44 da Lei 4.595, de 31.12.1964, sem prejuízo 
das demais sanções cabíveis.

A resolução antes referida estabelece até mesmo a necessidade de se arquivar, junto 
à1 ficha-proposta da abertura da conta, cópias legíveis dos documentos apresentados para 
esta, os quais juntamente com aquela deverão ser mantidos pelo prazo mínimo de cinco 
anos, após o que poderão ser microfilmados na forma da legislação.

A Lei 8.383/91, no dispositivo acima mencionado, prevê a responsabilização, como 
co-autores, do gerente e do administrador de instituições financeiras ou assemelhadas que 
concorrerem para que seja aberta conta ou movimentados recursos sob nome falso, de 
pessoas físicas ou jurídicas inexistentes ou de pessoa jurídica liquidada de fato ou sem 
representação regular.

. A Lei de Lavagem de Dinheiro veio, na verdade, ampliar os casos que devem ser 
identificados e mantidos em registros e aumentar a relação das pessoas envolvidas; o que 
estava restrito às instituições financeiras agora também alcança inúmeras outras pessoas 
jurídicas, como visto anteriormente, e o que dizia respeito à abertura de contas, aos 
pagamentos e recebimentos, agora estende-se a inúmeras outras operações, muitas delas, 
inclusive, sem natureza bancária, como a compra e venda de imóveis, de jóias, pedras 
e metais preciosos, objetos de arte e antigüidades.

Quanto às instituições financeiras, às administradoras de consórcios, às pessoas 
autorizadas ou credenciadas a operar no mercado de câmbio de taxas flutuantes, aí 
incluídas as entidades ou sociedades emissoras de cartão de crédito de validade 
internacional, às agências de turismo e aos meios de hospedagem de turismo, demais 
entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e ainda às agências, filiais 
ou sucursais e os representantes de instituições financeiras sediadas no exterior instaladas 
no País, já  houve a regulamentação dos arts. 10 e 11 da lei em comento, através da Circular 
Bacen 2.852, de 03.12.1998, com efeitos a partir de l.°.03.1999, sendo que estas pessoas 
estão obrigadas a: I) manter atualizadas as informações cadastrais dos respectivos clientes 
e de seus representantes legais e controladores, em caso de pessoa jurídica, observadas, 
quando for o caso, as exigências e responsabilidades definidas na Resolução 2.025, de
24.11.1998, e modificações posteriores; II) manter controles e registros internos conso
lidados que permitam verificar, além da adequada identificação do cliente, a compatibi
lidade entre as correspondentes movimentações de recursos, atividade econômica e 
capacidade financeira; III) manter registro, na forma a ser estabelecida pelo Banco Central 
do Brasil, de operações envolvendo moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores 
mobiliários, metais ou qualquer outro ativo passível de ser convertido em dinheiro; IV) 
manter registros das operações que, realizadas com uma mesma pessoa, conglomerado 
ou grupo, em um mesmo mês-calendário, superem, por instituição ou entidade, em seu 
conjunto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e das operações cujo titular da conta 
corrente apresente créditos ou débitos que, por sua habitualidade, valor e fórma, 
configurem artifícios que objetivem burlar os mecanismos de identificação de que se trata.

A mesma circular estabelece que as pessoas nela listadas devem dispensar especial 
atenção às operações ou propostas cujas características, no que se refere às partes 
envolvidas, valores, formas de realização e instrumentos utilizados, ou que, pela falta de 
fundamento econômico ou legal, possam identificar a existência do crime de lavagem de 
dinheiro (art. 2 .°), inclusive desenvolvendo e implementando procedimentos internos de 
controle para detectar operações que caracterizem indício de ocorrência do referido ilícito 
penal, promovendo treinamento adequado para seus empregados (art. 5.°).

USO EXCLUSIVO STJ

 
Revista dos Tribunais: RT, v. 88, n. 763, maio. 1999.



438 RT-763 -  MAIO DE 1999 -  88.° ANO

Fixou ainda o Banco Central do Brasil que os cadastros e os registros deverão ser 
mantidos e conservados durante o período mínimo de cinco anos, contados do primeiro 
dia do ano seguinte ao do encerramento da conta ou da conclusão da operação (art. 3.°).

No que se refere à manutenção dos registros e atendendo ao disposto no inciso III 
do art. l.° da sua Circular 2.852/98, o Banco Central do Brasil estabeleceu, através da 
Carta Circular 2.826/98, que os dados das operações envolvendo moeda nacional ou 
estrangeira, títulos e valores mobiliários, metais ou qualquer outro ativo passível de ser 
convertido em dinheiro, devem ser mantidos a sua disposição, contendo, no mínimo: a) 
o tipo; b) o valor em reais; c) data de realização; e d) o número do CPF ou CNPJ do 
titular (art. 3.°, I).

A instituição deve considerar o conjunto de movimentações financeiras ativas e 
passivas realizadas no País, como, por exemplo: a) os depósitos de qualquer espécie; b) 
a colocação de títulos de emissão própria ou de quotas de fundos de investimento; c) a 
venda de metais preciosos; d) a venda de cheques administrativos ou de viagem; e) as 
ordens de pagamento; e f) o pagamento ou as amortizações antecipadas de empréstimos 
(art. 3.°, E).

Nas operações que envolvam transferências internacionais, bem como aquelas 
relacionadas a pagamentos e recebimentos em decorrência da utilização de cartão de 
crédito de validade internacional, devem ser observados os procedimentos de registro no 
Sisbacen e de envio de informações ao Banco Central do Brasil, estabelecidos nas normas 
cambiais em vigor (art. 3.°, III).

10. OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

A lei que disciplina os crimes de lavagem de dinheiro determina, no seu art. 10, 
ID, que as pessoas a ela sujeitas deverão, no prazo fixado pelo órgão judicial competente, 
atender às requisições formuladas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, 
criado pela mesma legislação, que se processarão em segredo de justiça.

, A lei determina ainda que deverão ser comunicadas às autoridades competentes, no 
prazo de 24 horas, abstendo-se de dar aos clientes ciência de tal fato, todas as transações 
em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metais 
ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro, que ultrapassar o limite fixado 
pela autoridade competenté e nos termos de instrução por esta expedida (art. 11, II, a, 
c/c o art. 10, II) e ainda a proposta ou a realização de operações que possam constituir 
sérios indícios de crime de lavagem de dinheiro (art. 11, II, b, c/c o inc. I).

Regulamentando a matéria no que pertine às instituições financeiras e às demais 
pessoas referidas anteriormente, o Banco Central do Brasil, através da Circular 2.852/98, 
fixou o limite acima mencionado em R$ 10.000,00 (art. 4.°, I) e listou as seguintes 
operações cuja comunicação é obrigatória: I) aquelas envolvendo moeda nacional ou 
estrangeira, títulos e valores mobiliários, metais ou qualquer outro ativo passível de ser 
convertido em dinheiro, cujo valor seja igual ou superior a R$ 10.000,00; II) aquelas que, 
realizadas com uma mesma' pessoa, conglomerado ou grupo, em um mesmo mês- 
calendário, superem, por instituição ou entidade, em seu conjunto, o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais); e III) aquelas, ainda que como 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 identificar a 
existência do crime de lavagem de dinheiro.
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A comunicação deverá ser feita por meio de transação do Sistema.de Informações 
do Banco Central -  Sisbacen, a ser oportunamente divulgada, até o dia útil seguinte àquele 
dá verificação da operação ou situação suspeita. Enquanto não for divulgada a referida 
transação, as comunicações deverão ser encaminhadas ao Departamento de Fiscalização 
(Defis), via transação PMSG750 do mesmo Sisbacen (Carta Circular Bacen 2.826, de 
04.12.1998). , .

: A obrigatoriedade de se fazerem estas comunicações vem desde l.°.03.1999, quando
passaram a produzir efeitos a Circular e a Carta Circular do Bacen antes referidas.

; O prazo de 24 horas previsto legalmente parece-nos extremamente exíguo e 
incompatível com a estrutura de um programa de compliance e a estrutura de grandes 
instituições financeiras ou de seus conglomerados. De fato, se considerarmos um banco 
com estrutura de grande porte, ainda que se implemente, de modo operacional, um 
programa de forma descentralizada e ainda que se institua, um colegiado responsável pela 
criação e acompanhamento de tal programa em todas as áreas de atuação pertinentes, o 
prazò de 24 horas, não permitirá sequer uma análise perfunctória das operações ou 
situações que se apresentem com ou sem indícios de suspeita da atividade ilícita em
questão. ,

Por outro lado, é bem de se ver que a Lei 9.613/98 não é clara nem específica a 
respeito de em qual momento será contado o prazo de 24 horas. Salvo eventual 
regulamentação pelo Banco Central, somente a jurisprudência o dirá. Certo é, contudo, 
que as operações e atividades suspeitas não podem prescindir de uma análise criteriosa 
pelos bancos, previamente à sua comunicação ao Bacen. E aí teremos instalada uma 
polêmica entre este órgão fiscalizador e as instituições financeiras, se esta questão não 
for regulamentada.

Observa-se que a referida Carta Circular utiliza a palavra “verificada” para designar 
o marco inicial para a contagem do prazo, sem esclarecer, entretanto, se esta “verificação” 
ocorre no momento da realização da operação ou situação suspeita ou quando a instituição 
financeira conclui, após análise prévia, que se trata de operação suspeita.

Considerando-se que deverão ser comunicadas não só as operações suspeitas 
elencadas, mas também as não relacionadas na Carta Circular expedida pelo Bacen, 
e que a omissão de tais comunicações poderá sujeitar o administrador ou empregado 
indicado para tal fim, bem como a própria instituição financeira, às responsabilidades 
e penas previstas na Lei 9.613/98, inclusive e até mesmo eventual co-autoria no crime 
de lavagem de dinheiro; considerando-se ainda o exíguo prazo de 24 horas para estas 
comunicações, parece-nos que todas as instituições financeiras, com o intuito de evitar 
tal responsabilização, passarão a comunicar um número tão grande de operações não 
suspeitas sem uma análise prévia que o Banco Central do Brasil se verá com um volume 
exorbitante de informações para , serem processadas e analisadas, provavelmente 
dificultando sua atuação para os fins legais e nos casos em que efetivamente se configure 
a suspeita do ilícito.

Nesse passo, entendemos devesse ser revisto pelo Bacen, ou ao menos clarificado, 
o art. 2.° da Carta Circular 2.826/98, no tocante ao termo inicial da contagem do prazo 
para a realização das comunicações determinadas e, principalmente, tendo em vista a 
existência de instituições de grande porte, a impossibilidade fática de tais comunicações 
serem efetuadas no prazo de 24 horas por um único empregado (diretor ou gerente) 
indicado para tal fim, precipuamente se a pretensão for de contar este prazo a partir da 
data da realização da operação ou situação suspeita.
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No que se refere às comunicações, estabelece ainda a lei que aquelas feitas de boa- 
fé não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa. Desta forma, restarám 
disciplinadas as comunicações feitas desnecessariamente, e a lei só pode estar se referindo 
às comunicações indevidas, pois as comunicações devidas decorrem de cumprimento :de 
dever legal e por este motivo não necessitaria de lei eximindo os obrigados das 
responsabilidades civil e administrativa. 1

A medida é salutar e plenamente justificável, tendo em vista o grande número de 
situações de caráter subjetivo cuja comunicação é obrigatória, como, por exemplo, a 
identificação e análise de uma operação suspeita.

11. COMUNICAÇÃO E O APARENTE CONFLITO COM A LEI DE SIGILO BANCÁRIO

Como visto no item anterior, a lei determina a prestação de informáções ao Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e ao Banco Central dó Brasil.

. Tem-se discutido se estas comunicações, determinadas por lei ordinária, não 
ensejariam quebra de sigilo bancário ante o disposto no àrt. 38 da Lei 4.595, de 
31.12.1964, que expressamente dita que “as instituições financeiras conservarão em sigilo 
suas operações ativas e passivas e serviços prestados”.

É que a Constituição estabelece que o Sistema Financeiro Nacional, que tem por 
objetivos promover o desenvolvimento equilibrado do País e servir aos interesses da 
coletividade, deverá ser regulado por lei complementar (art. 192).

Por este motivo e à vista da ausência de outra norma específica exigida pelo referido 
texto constitucional em seu art. 192, os tribunais pátrios e a doutrina pacificaram 
entendimento no sentido de que a Lei 4.595/64, embora tenha sido objeto de processo 
legislativo de lei ordinária, foi recepcionada pela vigente Constituição como lei comple
mentar, não se configurando, portanto, qualquer inconstitucionalidade no tocante à 
referida lei.

Dessa norma legal é que se extrai o mandamento básico do sigilo bancário, o qual 
restou expressamente ditado no art. 38 acima transcrito.

Nos parágrafos do referido art. 38 foram estabelecidas, exaustivamente, as exceções 
à quebra do segredo bancário quais sejam, em síntese, o atendimento às requisições do 
Poder Judiciário, das Comissões Parlamentares de Inquérito instauradas pelo Poder 
Legislativo Federal e do Fisco, desde que atendidos certos requisitos.

No que se refere às informações que devem ser repassadas ao Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras, o problema está contornado na própria lei, pois acentua que 
os pedidos de informações serão precedidos de autorização judicial e se processarão 
em segredo de justiça -  é o que decorre do disposto no art. 10, III, da lei em 
questão.

Com relação às informações a serem prestadas ao Banco Central do Brasil, há uma 
peculiaridade que transcende a questão do sigilo bancário.

Não se questiona acerca da existência de sigilo bancário na relação instituições 
financeiras e Banco Central do Brasil, sob pena de esta autarquia federal não poder exercer 
as suas atribuições impostas pela própria Lei 4.595/64, que, no inc. VIII do art. 10, atribui- 
lhe a competência privativa para “exercer a fiscalização das instituições financeiras e 
aplicar as penalidades previstas”.
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No art. 37 da mesma lei -  recepcionada pela Constituição de 1988 está previsto 
que as instituições financeiras ficam obrigadas a fornecer ao Banco Central, na forma por 
ele determinada, os dados ou informes julgados necessários para o fiel desempenho de 
suas atribuições.

. A Lei 6.024, de 13.03.1974, preceitua que as instituições financeiras privadas e as 
públicas não federais, assim como as cooperativas de crédito, estão sujeitas, nos termos 
da lei, à intervenção ou liquidação extrajudicial, em ambos os casos efetuada e decretada 
pelo Banco Central do Brasil (art. l.°).

A intervenção será executada por interventor nomeado pelo referido órgão fiscalizador, 
com plenos poderes de gestão (art. 5.°), e a liquidação extrajudicial_j3or um liquidante 
nomeado também pelo Banco Central, com amplos poderes de administração e liquidação.

Seria inacreditável que o Banco Central, competente para fiscalizar as instituições 
financeiras e até mesmo nelas intervir ou liquidá-las, nomeando interventor com amplos 
poderes de gestão, não pudesse requisitar informações acerca de suas operações bancárias 
e serviços prestados.

Temos, assim, que a prestação de informações, pelas instituições financeiras, ao 
Banco Central do Brasil, como determinado na Lei de Lavagem de Dinheiro, não 
configura quebra de sigilo bancário.

Certamente quem deve adotar maior cautela é o Banco Central no que se refere às 
informações recebidas, uma vez que não poderá divulgá-las a não ser nos casos previstos 
na lei, pois caso contrário estará ele, e não a instituição financeira, quebrando sigilo 
bancário.

O art. 14 da lei aqui tratada lista dentre as atividades do COAF a de receber e 
identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas e o art. 15, a de comunicar as 
autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir 
pela existência de crimes.

A Lei de Lavagem de Dinheiro, portanto, prevê a recepção e a divulgação das 
informações por parte do COAF.

O funcionário do Banco Central do Brasil que compõe o COAF, juntamente com 
representantes de outros órgãos e entidades, não poderá levar ou divulgar ao referido 
Conselho as informações recebidas pelo seu empregador e nem poderá o mesmo Conselho 
requisitar ou fazer uso de informações originárias de instituições financeiras, sem que 
antes tenha pedido autorização judicial.

É o que decorre da interpretação do art. 10, III, da mesma Lei 9.613/98 e como restou 
assegurado no art. 11, § 1.°, do Dec. 2.799, de 08.12.1998, que aprovou o Estatuto do 
COAF.

12. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

As instituições financeiras e as demais pessoas previstas na Lei de Lavagem de 
Dinheiro que lhe negarem cumprimento ficarão sujeitas a duras penas, que poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, pelo Banco Central do Brasil (art. 12). As penas são: 
I) advertência; II) multa pecuniária variável, de um por cento até o dobro do valor da 
operação, ou até duzentos por cento (200%) do lucro obtido ou que presumidamente seria 
obtido pela realização da operação, ou, ainda, multa de até R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais); e III) cassação da autorização para operação ou funcionamento.
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A lei fala ainda em pena de inabilitação, referindo-se, entretanto, ao exercício do 
cargo de administrador da instituição financeira.

Portanto, para não ficar sujeita às penas àntes referidas, a instituição financeira 
deverá cumprir os dispositivos da referida lei, principalmente no que se refere: í) à 
identificação de seus clientes; II) à manutenção de seus cadastros atualizados; III) ao 
registro de toda operação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, 
títulos de crédito, metais ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro; IV) 
ao atendimento, no prazo fixado judicialmente, das requisições formuladas pelo COAF, 
à dispensa especial de atenção às operações que possam constituir-se em sérios indícios 
de crimes, nela previstos ou com eles relacionados; V) à comunicação de todas as 
transações em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de 
crédito, metais ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro, cujo valor seja 
igual ou superior a R$ 10.000,00; e VI) à comunicação das operações, ainda que como 
propostas, que apresentem 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 identificar a existência do crime nela previsto.

A pena de advertência será aplicada por irregularidade no cumprimento dos casos 
mencionados nos itens I, II e III acima (art. 12, § l.°).

A multa será aplicada sempre que a instituição financeira, por negligência ou dolo: 
I) não sanar as irregularidades objeto de advertência, no prazo assinalado pelo Banco 
Central do Brasil; II) não realizar a identificação e a atualização cadastral de seus clientes 
e não manter o registro de toda operação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e 
valores mobiliários, títulos de crédito, metais ou qualquer ativo passível de ser convertido 
em dinheiro; III) deixar de atender, no prazo fixado judicialmente, a requisição formulada 
pelo COAF; IV) deixar de comunicar o Banco Central, nos casos exigidos pela lei, ou 
dar conhecimento aos clientes das comunicações realizadas (art. 12, § 2 .°).

A lei estabelece que a cassação da autorização será aplicada nos casos de 
reincidência específica de infrações anteriormente punidas com a pena de inabilitação (art.
12, § 4.°).

Ao que parece, há uma incongruência neste dispositivo, pois cassa-se a autorização 
da instituição financeira pára operar ou funcionar, como, aliás, está previsto no art. 12, 
IV, e inabilita-se o seu administrador, como disposto no inc. II do mesmo artigo. Não se 
pode admitir que, sendo o administrador punido pela segunda vez, possa esta reincidência 
refletir na instituição financeira quando o § 4.° deixa claro, ainda que de forma incoerente, 
que está se referindo à mesma pessoa apenada com a inabilitação, e mais, se a inabilitação 
atingiu o administrador, não há falar em reincidência da instituição financeira, pois são 
pessoas distintas.

De qualquer forma, sem dúvida alguma, esta é a intenção da lei, que bulcou inspiração 
na Lei 4.595/64, que, no seu art. 44, § 9.°, prevê, da mesma forma, a cassação da autorização 
de funcionamento das instituições financeiras, exceto as públicas federais, em caso de 
reincidência específica da pena de inabilitação aplicada ao administrador da instituição. 
Desta forma, inabilitadomm administrador, se houver reincidência, ainda que praticada por 
outro administrador da mesma instituição financeira, a pena de cassação é aplicável.

Por se tratar de ilícitos específicos e de conteúdo administrativo, as penas previstas 
na Lei de Lavagem de Dinheiro não afastam outras cominações legais, como intervenção 
ou liquidação.
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13. RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES

Além das instituições financeiras e demais pessoas jurídicas sujeitas à lei em análise, 
estão sujeitos às penas nela previstas os seus respectivos administradores (art. 12), no caso, 
às penas de advertência, multa e inabilitação temporária.

Esta responsabilidade tem ainda outros desdobramentos, principalmente quando se 
tratar de instituições financeiras públicas.

E que, descumprindo a lei e gerando prejuízos à instituição, o administrador faltoso 
ficará sujeito à reparação dos danos causados, quer em decorrência do que dispõe a lei 
civil (art. 159 do CC), quer na forma específica estabelecida na lei de improbidade 
administrativa (art. 5.° da Lei 8.429, de 02.06.1992), sem prejuízo de outras implicações, 
inclusive penais.

No que tange à responsabilidade decorrente das comunicações previstas na Lei de 
Lavagem, verifica-se que se, por um lado, as comunicações “desnecessárias ou indevidas”, 
ou seja, as de boa-fé, não acarretam responsabilidades (§ 2 .° do art. 11), por outro, há 
entendimento de que a omissão das comunicações poderá caracterizar co-autoria (art. 1.°, 
§ 2.°, II).

Assim, sem sombra de dúvida, a cautela dos administradores sob esse aspecto deverá 
ser redobrada.

Merece ainda uma reflexão maior o contido na Circular Bacen 2.852/98, na parte 
que obriga as instituições financeiras a indicarem diretor ou gerente, conforme o caso, 
responsável pela implementação e acompanhamento das medidas legal e normativamente 
estabelecidas, inclusive por promover as comunicações determinadas. Significa dizer que 
somente um único empregado de cargo gerencial ou de diretoria é que será, nos termos 
da circular, o executivo responsável pelo programa de compliance e por todas as 
comunicações e demais obrigações previstas legalmente, bem como por suas omissões. 
E, nesse passo, poderá sujeitar-se individualmente às responsabilidades civil e adminis
trativa e às correspondentes penas estabelecidas no art. 12 da Lei 9.613/98.

Temos para nós que a responsabilidade decorrente de tal ônus somente poderia recair 
sobre a presidência da instituição financeira ou, como bem diz o art. 12, sobre os 
administradores das pessoas jurídicas mencionadas. Em outras palavras: um é o aspecto 
relativo à indicação de empregado responsável pelo programa de compliance e pelas 
comunicações determinadas; outro é o das responsabilidades civil e administrativa, 
eventualmente até penal, dos administradores previstas na lei. Entendemos que as duas 
não se confundem. De fato, responsabilizar, nos termos do art. 12, o empregado indicado 
para adotar aquele programa e as comunicações determinadas pela falta de cumprimento 
da lei e das normativas respectivas, relativamente a todas as operações de uma instituição 
de grande porte ou não, parece-nos, no mínimo, incoerente. Por outro lado, indagamos 
qual o diretor ou gerente que aceitaria tal encargo se este o sujeitasse à responsabilidade 
e penas tão graves previstas na verdade para o administrador? Ora, o empregado deve 
responder pelos danos patrimoniais ou prejuízos que eventualmente venha a causar à 
instituição financeira, e ainda administrativamente se se tratar de instituição pública, mas 
não ser responsabilizado como se administrador fosse.

Aqui também entendemos devesse ser revisto pelo Bacen, ou ao menos clarificado, 
o art. 7.° da Circular 2.852/98, no tocante à responsabilidade prevista no art. 12 da Lei 
9.613/98.
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14. CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS -  COAF

A Lei 9.613, de 03.03.1998, criou ainda o Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras -  COAF, órgão de deliberação coletiva com jurisdição em todo o território 
nacional, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com a finalidade de disciplinar, 
aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de 
atividades ilícitas, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades.

O Estatuto do COAF foi aprovado pelo Dec. 2.799, de 08.10.1998.
As pessoas físicas ou jurídicas sujeitas à lei aqui tratada, que não possuem órgão 

próprio fiscalizador ou regulador, vinculam-se, para os seus efeitos, ao COAF, ao qual 
compete expedir as instruções relativas à identificação e cadastramento de clientes e aos 
registros das transações e ainda à definição das pessoas abrangidas e à aplicação das penas 
administrativas cabíveis (art. 14, § l.°).

O COAF é composto por servidores públicos de reputação ilibada e reconhecida 
competência, designados por ato do Ministro 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, da Subsecretaria de Inteligência da Casa Militar da 
Presidência da República, do Departamento de Polícia Federal e do Ministério das 
Relações Exteriores (art. 16).

Concluindo o Conselho pela existência de ilícito ou fundado indício de sua prática, 
comunicará o fato às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos 
cabíveis (art. 15).

A lei determinou também que o COAF coordene e proponha mecanismos de 
cooperação e de troca de informações visando a busca de ações rápidas e eficientes no 
combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores. Em decorrência disso, 
o Estatuto do referido Conselho prevê o intercâmbio de informações entre os seus 
componentes e demais órgãos e entidades públicas com atribuições fiscalizadoras e 
reguladoras da pessoas sujeitas à lei (art. 11 do Dec. 2.799/98).

15. TRANSAÇÕES SUSPEITAS

Antes mesmo de o Banco Central do Brasil ter expedido as normativas listando as 
operações e situações que por suas características poderiam indicar indícios da prática 
do crime de lavagem de dinheiro, estudiosos de diversas áreas já  haviam chegado a um 
denominador comum no tocante não só a determinadas atitudes de clientes ou futuros 
clientes, bem como às transações que poderiam ser consideradas suspeitas, e que ora 
relacionamos:

a) relutância do cliente em prestar informações ou prestação de informações vagas 
ou falsas, por ocasião de sua identificação na abertura de conta ou qualquer outra 
operação;

b) nervosismo do cliente, atitudes evasivas ou tentativa de agradar os funcionários 
com o claro objetivo de obter facilidades;

c) troca de grandes quantias de dinheiro em cédulas de pequeno valor por cédulas 
de grande valor;
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d) mudanças repentinas nas transações e movimentação de valores incompatível com 
a atividade profissional do cliente (por exemplo, transferências para contas internacionais 
não justificáveis pela natureza do negócio do cliente ou quando o cliente não tinha o 
hábito de fazê-las; aumento do número de transferências eletrônicas);

e) contas nas quais são efetuados muitos depósitos, geralmente abaixo do limite legal 
estabelecido para registro e comunicação ao Banco Central ou outra autoridade compe
tente, e que por sua vez são simultaneamente transferidos eletronicamente para outra 
cidade ou país, sendo tais atos também incompatíveis com a atividade negociai do cliente;

f) contas nas quais são depositados grandes volumes de cheques administrativos ou 
ordens de pagamento, cujo titular mantém atividade não compatível com tal movimen
tação bancária;

g) contas que apresentem muitas das características daquelas usadas para descontar 
cheques;

h) comparecimento simultâneo de várias pessoas ao banco efetuando transações em 
dinheiro em caixas diferentes e em quantias inferiores ao estabelecido por lei, para evitar 
o registro da transação;

i) recebimento pelo cliente de transferências de valores efetuadas eletronicamente, 
seguido de compra de instrumentos monetários para pagamento a terceiros;

j) compra pelo cliente de instrumentos monetários pagos em espécie, normalmente 
em valores inferiores ao limite legal para evitar o seu registro;

k) aumento da freqüência das visitas do cliente ao seu cofre no banco, indicando 
possível guarda de. grande quantidade de dinheiro;

1) aluguel pelo cliente de vários cofres no banco; 
m) pedido do cliente para ser incluído na lista de isenção do banco; 
n) interesse do cliente em saber quais as hipóteses em que haverá o registro da 

transação, com aparente intenção de evitá-lo, ou ameaça ao funcionário do banco para 
impedir o registro;

o) relutância do tomador de empréstimo em permitir que o banco contate diretamente 
os sócios da empresa;

p) pedido de empréstimo sem sentido econômico ou proposta do cliente de garantia 
do empréstimo em espécie;

q) compra pelo cliente de certificados de depósito para utilização como garantia do 
empréstimo;

r) documentação incompleta das garantias; 
s) ausência de informações sobre terceiros coobrigados; 
t) remessa inesperada de valor do empréstimo para o exterior; 
u) repentino pagamento de empréstimo problemático de grande valor, sem explica

ção aparente da origem dos recursos;
v) motivo do empréstimo não registrado; 
w) valor do empréstimo utilizado para fim diverso do registrado; 
x) quando da apresentação dos documentos para análise do empréstimo, constatação 

da inexistência de relatórios de auditoria financeira nos negócios realizados pelo cliente 
ou pelo garantidor do empréstimo (os relatórios financeiros referem-se a companhias 
fechadas ou a empresas não auditadas);
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y) importações e exportações, utilização de cartas de crédito e outros instrumentos 
incompatíveis com a natureza dos negócios do cliente; '*

z) depósitos e transferências freqüentes entre contas, seguidas de remessa para o 
exterior;

aa) transferência eletrônica de valores para o exterior e respectivo retomo ao país 
de origem em curto espaço de tempo;

bb) depósitos, transferências e operações de comércio exterior, cheques em cobran
ça, operações de desconto, todos envolvendo países tidos como fonte de narcotráfico;

cc) transferências eletrônicas freqüentes de e para paraísos fiscais ou para países 
cujas leis de sigilo bancário acabem por facilitar a lavagem de dinheiro;'

dd) transferências eletrônicas freqüentes de valores vultosos para particulares que 
não tenham conta no banco;

ee) transferências eletrônicas freqüentes de valores vultosos contra garantia em 
contas a receber não cobradas;

ff) pedidos de empréstimos de companhias offshore com garantia de bancos offshore;
gg) oferecimento de garantia em espécie localizada offshore para fins de obter o 

empréstimo;
hh) transações envolvendo bancos offshore de fachada, ou seja, com denominação 

similar à de bancos legítimos;
ii) empréstimos assegurados por obrigações de bancos offshore', 
jj) resultado positivo do balancete apresentado pelo tomador do empréstimo 

resultante de receitas obtidas através de grandes investimentos em empresas incorporadas 
em paraísos fiscais;

kk) oferta de depósitos multimilionários sob .condições abaixo do mercado, de uma 
fonte confidencial a ser remetida ou garantida por um banco offshore, mediante carta, telex 
ou outro meio oficial;

11) promessa de depósito em valor vultoso em troca de tratamento privilegiado/ 
favorável em pedidos de empréstimos;

mm) número de contratação de empréstimos objetivando pagamento de bônus de 
funcionários;

nn) pré-pagamento de juros em contas de depósito objeto de garantia de empréstimo;
oo) estrutura de transações tendente a não deixar “rastros”, ou seja, evitando ou 

apagando registros e comprovantes;
pp) abertura de conta de não residentes;2
qq) ordem de pagamento de valores expressivos, compra de traveller’s checks e 

cheques administrativos, mediante pagamento em espécie;
rr) grande quantidade de depósito em diversas contas e freqüente transferência dos 

saldos ou maior parte dos saldos para uma única contà no mesmo ou em outro banco;

(1) O fato de existirem transações em paraísos fiscais não significa obrigatoriamente que 
todas elas sejam ilícitas ou objetivem a lavagem de dinheiro ilícito. Na verdade, o que 
ocorre é que estes países reúnem as condições ideais para a “lavagem de dinheiro” e para 
operações ilícitas.

(2) Entendemos não ser possível generalizar tal ato, como sendo em todos os cásos uma 
atitude suspeita.
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ss) contas que apresentam grande volume de pequenos depósitos e pequena 
quantidade de depósitos em cheques de valores, expressivos, sendo o saldo da conta 
relativamente baixo e constante;

tt) recebimento por não cliente de valores através de transferência eletrônica 
contendo instruções ao banco para pagar somente mediante identificação própria, ou para 
emitir cheque administrativo do valor respectivo;

uu) solicitação ao banco por não cliente para recebimento ou envio de forma 
eletrônica de importância em espécie, envolvendo valores próximos aos fixados por lei, 
objetivando evitar o registro da transação ou envolvendo numerosos instrumentos 
monetários.

À evidência, a listagem supra não é exaustiva, assim como não é a reláção das 
operações e situações listadas pelo Banco Central do Brasil nà Carta Circular 2.826/98, 
cujo teor abordaremos no item seguinte. De fato, a cada dia surgem novas técnicas e 
manobras criminosas objetivando a lavagem de dinheiro. Daí entendermos ser de suma 
importância que as instituições financeiras, no cumprimento de seu dever legal, tenham 
uma visão abrangente, relativamente a situações que possam caracterizar suspeita do crime 
em comento, mesmo porque parece-nos que o objetivo maior da Lei 9.613/98 é o de 
implantar uma cultura “anti-lavagem de dinheiro”.

Há que acrescentar ainda a existência de alguns sinais dentro dos próprios bancos, 
que também podem indicar a existência de possível atividade suspeita, dentre os quais 
podemos citar:

a) inexistência de informações nos registros do banco que justifiquem os limites de 
valor fixados, e que aparentem ser exageradamente elevados, na relação de clientes isentos 
das exigências de registro das transações, considerando a natureza e localização de seus 
negócios.

b) relação de clientes isentos de tais registros, exageradamente extensa;
c) registros de transações bancárias freqüentemente incorretos ou omitindo informa

ções importantes;
d) controle inadequado da senha para transferências eletrônicas; e
e) reclamações freqüentes do cliente ou freqüentes erros na conta.

O segmento dos cartões de créditos também é utilizado para tal atividade criminosa 
e alguns itens, como, por exemplo, emissão unificada de senhas e controle precário dos 
cartões, erros freqüentes no sistema de autorização de pagamentos, reclamação de clientes, 
também pode ser indicativa de atividade suspeita.

16. LISTAGEM ELABORADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL DAS OPERAÇÕES 
E SITUAÇÕES CONSIDERADAS SUSPEITAS

O art. 1 1 ,1 e seu § 1.°, da Lei 9.613/98 estabeleceu respectivamente que as pessoas 
a ela sujeitas deverão dispensar especial atenção às operações que, nos termos de 
instruções emanadas das autoridades competentes, possam constituir-se em sérios indícios 
dos crimes de lavagem de dinheiro e valores previstos na referida norma legal, ou com 
eles relacionar-se. Tais autoridades, por sua vez, deverão elaborar relação de operações 
que, por suas características, no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de
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realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, 
possam configurar as hipóteses previstas.

O inc. II, b , do mesmo artigo dispôs, por sua vez, que deverá ser comunicada às 
autoridades competentes, no prazo de 24 horas, a proposta ou a realização de transação 
prevista no inc. I.

Regulamentando este dispositivo legal, o Banco Central do Brasil expediu a Carta 
Circular 2.826, de 04.12.1998, dividindo as situações tidas como suspeitas em quatro 
grupos: I) as relacionadas com as operações em espécie ou em cheques de viagens; II) 
as relacionadas com a manutenção de contas correntes; III) as relacionadas com atividades 
internacionais; e IV) as relacionadas com empregados das instituições e seus represen
tantes.

A situações tidas como suspeitas e relacionadas com operações em espécie ou em 
cheques de viagem são:

a) movimentação de valores superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou de quantias 
inferiores que, por sua habitualidade e forma, configurem artifício para a burla do referido 
limite;

b) saques a descoberto, com cobertura no mesmo dia;
•c) movimentações feitas por pessoa física ou jurídica cujas transações ou negócios 

normalmente se efetivam por meio da utilização de cheques ou outras formas de 
pagamento;

d) aumentos substanciais no volume de depósitos de qualquer pessoa física ou 
jurídica, sem causa aparente, em especial se tais depósitos são posteriormente transferidos, 
dentro de curto período de tempo, a destino anteriormente não relacionado com o cliente;

e) depósitos mediante numerosas entregas, de maneira que o total de cada depósito 
não é significativo, mas o conjunto de tais depósitos o é;

f) troca de grandes quantidades de notas de pequeno valor por notas de grande valor;
g) proposta de troca de grandes quantias em moeda nacional por moeda estrangeira 

e vice-versa;
h) depósitos contendo notas falsas ou mediante utilização de documentos falsifica

dos;
i) depósitos de grandes quantias mediante a utilização de meios eletrônicos ou outros 

que evitem contato direto com o pessoal no banco;
j) compras de cheques de viagem e cheques administrativos, ordens de pagamento 

ou outros instrumentos em grande quantidade -  isoladamente ou em conjunto -  
independentemente dos valores envolvidos, sem evidências de propósito claro; e

1) movimentação de recursos em praças localizadas em fronteiras.

As situações tidas como suspeitas e relacionadas com a manutenção de contas 
correntes são:

a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica 
ou a ocupação profissional e a capacidade financeira presumida do cliente;

b) resistência em facilitar as informações necessárias para a abertura de conta, 
oferecimento de informação falsa ou prestação de informação de difícil ou onerosa 
verificação;
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c) atuação, de forma contumaz, em nome de terceiros ou sem a revelação da 
verdadeira identidade do beneficiário;

d) numerosas contas com vistas ao acolhimento de depósitos em nome de um mesmo 
cliente, cujos valores, somados, resultem em quantia significativa;

e) contas que não demonstram ser resultado de atividades ou negócios normais, visto 
que utilizadas para recebimento ou pagamento de quantias significativas sem indicação 
clara de finalidade ou relação com o titular da conta ou seu negócio;

f) existência de processo regular de consolidação de recursos provenientes de contas 
mantidas em várias instituições financeiras em uma mesma localidade previamente às 
solicitações das correspondentes transferências;

g) retirada de quantia significativa de conta até então pouco movimentada ou de 
conta que acolheu depósito inusitado;

h) utilização conjunta e simultânea de caixas separados para a realização de grandes 
operações em espécie ou de câmbio;

i) preferência pela utilização de caixa-fortes, de pacotes cintados em depósitos ou 
retiradas ou de utilização sistemática de cofres de aluguel;

j) dispensa da faculdade de utilização de prerrogativas como recebimento de crédito, 
de altos juros remuneratórios para grandes saldos ou, ainda, de outros serviços bancários 
especiais que, em circunstâncias normais, seriam valiosas para qualquer cliente;

k) mudança repentina e aparentemente injustificada na forma de movimentação de 
recursos e/ou nos tipos de transação utilizados;

1) pagamento inusitado de empréstimo problemático sem que haja explicação 
aparente para a origem dos recursos;

m) solicitações freqüentes de elevação de limites para a realização de operações; 
n) atuação no sentido de induzir funcionário da instituição a não manter, em arquivo, 

relatórios específicos sobre alguma operação realizada;
o) recebimento de recursos com imediata compra de cheques de viagem, ordens de 

pagamento ou outros instrumentos para a realização de pagamentos a terceiros;
p) recebimento de depósitos em cheques e/ou em espécie de várias localidades com 

transferência para terceiros;
q) transações envolvendo clientes nãó residentes;
r) solicitação para facilitar a concessão de financiamento, particularmente de 

imóveis, quando a fonte de renda do cliente não está claramente identificada;
s) abertura e/ou movimentação de conta por detentor de procuração ou qualquer 

outro mandato;
t) abertura de conta em agência bancária localizada em estação de passageiros -  

aeroporto, rodoviária ou porto internacional ou pontos de atração turística, salvo se por 
proprietário, sócio ou empregado de empresa regularmente instalada;

u) proposta de abertura de conta corrente mediante apresentação de documentos de 
identificação e número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) emitidos em região de 
fronteira ou por pessoa residente, domiciliada ou que tenha atividade econômica em países 
fronteiriços; e

v) movimentação de contas correntes que apresentam débitos e créditos que, por sua 
habitualidade, valor e forma, configurem artifício para burla da identificação dos 
responsáveis pelos depósitos e dos beneficiários dos saques.
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As situações tidas como suspeitas e relacionadas com atividades internacionais são!
i

a) operação ou proposta no sentido de sua realização, com vínculo direto ou indireto? 
em que a pessoa estrangeira seja residente, domiciliada ou tenha sede em região 
considerada paraíso fiscal ou em locais onde é observada a prática contumaz dos crime§ 
de lavagem de dinheiro; í

b) solicitação de facilidades estranhas ou indevidas para negociação de moedá 
estrangeira;

c) operações de interesse de pessoa não tradicional no banco ou dele desconhecida 
que tenha relacionamento bancário e financeiro em outra praça;

d) pagamentos antecipados de importação e exportação por empresa sem tradição 
ou cuja avaliação financeira seja incompatível com o montante negociado;

e) negociação com ouro por pessoas não tradicionais no ramo;
f) utilização de cartão de crédito em valor não compatível com a capacidade 

financeira dos usuários; e
g) transferências unilaterais freqüentes ou de valores elevados especialmente a título 

de doação.

As situações tidas como suspeitas e relacionadas com empregados das instituições 
e seus representantes são:

a) alteração inusitada nos padrões de vida e de comportamento do empregado ou 
representante;

b) modificação inusitada do resultado operacional do empregado ou representante; e
c) qualquer negócio realizado por empregado ou representante quando desconhecida 

a identidade do último beneficiário, contrariamente ao procedimento normal para o tipo 
de operação de que se trata.

Como se vê, muitas das operações e situações descritas no item 15 retro constam 
da relação divulgada pelo Bacen; outras, porém, nela não foram incluídas. Ressalte-se, 
ademais, que a própria Carta Circular 2.826/98, do Banco Central do Brasil, estabelece 
que não apenas as situações relacionadas na referida normativa deverão ser comunicadas 
àquele órgão fiscalizador, mas outras que, embora não mencionadas, também possam 
configurar a existência dos crimes previstos na Lei 9.613/98 (art. 2.°).

Importante ressaltar também que, embora referida lei esteja em vigor desde a data 
de sua publicação, qual seja, 04.03.1998, a comunicação prevista em seu art. 11, II, ficou 
condicionada à regulamentação pelas autoridades competentes e, no que se refere às 
instituições financeiras, pelo Banco Central do Brasil das questões relativas ao valor limite 
das transações e às operações tidas como suspeitas. ,

Considerando-se que tal regulamentação se deu através da Circular 2.852, de
03.12.1998, e da Carta Circular 2.826, de 04.12.1998, ambas produzindo efeitos a partir 
de l.°.03.1999, temos que, a partir dessa data, as instituições financeiras devem 
obrigatoriamente cumprir o disposto nestas normativas expedidas pelo Banco Central do 
Brasil, quer no tocante aos registros e controles internos, quer no tocante às comunicações 
ali previstas, inclusive das operações tidas como suspeitas e não relacionadas oficialmente.

Relativamente à ausência de comunicação das operações não listadas oficialmente, 
quer nos parecer que tal omissão também sujeitará as instituições financeiras e o diretor
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ou gerente responsável por tal comunicação às responsabilidades previstas na lei, na 
medida em que o próprio Banco Central determinou naquela Carta Circular ial obriga
toriedade.
1 Na verdade, tal rigorismo parece-nos exacerbado, mormente quando se verifica não 
èstarem regulamentados os critérios que serão adotados pelo Banco Central no tocante 
à apuração e responsabilização de eventuais situações suspeitas não listadas que não 
tiverem sido comunicadas. Todavia, a interpretação das disposições normativas em cotejo 
com as da lei conduz ao entendimento de que essas hipóteses também estarão sujeitas 
às responsabilizações previstas legal e normativamente.

. O que a lei dispõe de concreto é que “as comunicações de boa-fé não acarretarão 
responsabilidade civil ou administrativa” (art. 11, § 2.°), o que significa dizer que as 
operações tidas como suspeitas pelas instituições financeiras e comunicadas na forma das 
normativas, mas que venham a não concretizar a existência do crime de lavagem, não 
acarretarão responsabilidades às instituições financeiras.

17. PROGRAMA DE COMPLIANCE PERANTE A LEI 9.613/98

O termo compliance, da língua inglesa, significa “concordância”, “estar de acordo 
com” ou “estar em conformidade com”. Assim, quando se fala em programa de 
compliance, para fins da Lei de Lavagem de Dinheiro, está se falando a respeito de um 
programa a ser instituído pelas pessoas e entidades sujeitas àquela lei, que possa garantir 
o seu cumprimento e o dos regulamentos e normativas correspondentes.

É através do programa de compliance que são desenvolvidos procedimentos e 
controles internos objetivando, basicamente e in casu, detectar a ocorrência de transações 
ou atividades suspeitas que possam constituir-se em “sérios indícios” da existência dos 
crimes previstos na legislação mencionada, como também orientar os empregados para 
o cumprimento da lei, nas hipóteses vertentes.

Ressalte-se'que a própria Circular 2.852, de 03.12.1998, já  determinou, em seu art.
5.°, que as instituições financeiras e demais pessoas/entidades mencionadas na Lei 9.613/ 
98 e na própria Circular “devem desenvolver e implementar procedimentos internos de 
controle para detectar operações que caracterizem indício de ocorrência dos crimes 
previstos na mencionada Lei 9.613/98, promovendo treinamento adequado para seus 
empregados”, ou seja, um programa de compliance:

Estabeleceu ainda essa Circular, em seu art. 7.°, que as instituições financeiras e 
demais entidades mencionadas deverão indicar ao Bacen diretor ou gerente responsável 
pela implementação do cumprimento das medidas estabelecidas e pela comunicação das 
operações previstas naquele normativo.

Nesse passo, vejamos o que o conteúdo de um programa de compliance deve 
compreender fundamentalmente:

i a) manual de cumprimento da lei: este manual, que servirá como orientação para 
os funcionários, com caráter normativo, deve ser formalmente aprovado pelos gestores 
da área competente da instituição financeira, com indicação da política e procedimento 
a serem adotados; relação dos crimes tipificados na lei; operações e atividades suspeitas 
e respectivos procedimentos a serem cumpridos nestas hipóteses; forma de denúncia; 
penalidades previstas na lei para as instituições financeiras e para seus administradores; 
registros/identificação dos clientes e de suas transações; fortalecimento das relações com
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o cliente; conhecimento a respeito da legitimidade dos recursos dos clientes; formas de 
treinamento e avaliação;

b) sistemas de controles internos: objetivam basicamente a monitoração dos registros 
das transações; relatórios da movimentação de contas de depósito, transferências eletrô
nicas, entrada e saída de caixa; identificação/registro de transações superiores a R$
10.000,00 (dez mil reais), nos termos da Circular Bacen 2.852/98; investigação e denúncia 
de transações suspeitas; preparação de formulários necessários para fins de tal controle;

c) indicação de um funcionário de cargo gerencial ou de diretoria responsável pela 
implementação do programa e pelas comunicações previstas na lei: conforme já  exposto, 
a própria Circular Bacen 2.852/98 determinou a indicação pelas instituições financeiras 
de um diretor ou gerente que deverá ser o responsável pela implementação do programa 
de compliance è pelas comunicações previstas no art. 4.° da mencionada Circular e da 
Lei 9.613/98, ou seja, será responsável pelo cumprimento das normativas legais e 
regulamentares, sujeitando-se assim às responsabilizações respectivas. Além de tais 
atribuições, podemos citar ainda, dentre outros: a recomendação de alterações na política 
interna; a revisão e comunicação de mudanças nas leis e demais normativas; desenvol
vimento de políticas e procedimentos de compliance, inclusive treinamento; análise de 
auditoria e monitorização da avaliação interna; informação à Diretoria da instituição 
financeira das comunicações efetuadas ao Bacen;

d) programa de treinamento: a mencionada Circular também já  dispôs a respeito do 
treinamento de empregados; entendemos que esse treinamento deve se estender não só 
aos empregados das agências de um modo geral, caixas executivos, supervisores, 
assistentes, gerentes, mas a todas as áreas que direta ou indiretamente lidam com 
transações monetárias; o sistema de treinamento deve envolver, dentre outros, os registros 
das transações; os procedimentos a serem adotados quando da ocorrência de transações 
suspeitas; os esquemas de “lavagem” ; os procedimentos da política “conheça seu cliente” 
(pode-se dizer que esta é a tônica de todo o processo de defesa para se evitar a utilização 
da instituição financeira no esquema de lavagem de dinheiro); e

e) auditoria: importante também fazer a revisão periódica do programa pelo setor 
de auditoria do banco ou por auditoria independente, de forma a verificar se o referido 
programa está atendendo com eficiência aos objetivos para os quais foi implementado ou 
se há necessidade de modificar algum aspecto de seu conteúdo ou estrutura.

A evidência, o programa de compliance deve ser específico para cada' banco, 
observando-se a sua dimensão e estrutura organizacional, os serviços e produtos que 
coloca à disposição do público, a complexidade de suas operações etc.

18. CONCLUSÕES

De todo o exposto, extraímos as seguintes conclusões, que reputamos as mais 
importantes para as instituições financeiras ou a elas equiparadas, para os fins de aplicação 
da Lei de Lavagem de Dinheiro:

a) a Lei 9.613/98, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, 
direitos e valores, decorreu de uma necessidade, que envolve vários países, de se combater 
o tráfico de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas, como ficou assentado na 
Convenção de Viena, de 20.12.1988, da qual o Brasil é signatário, tendo-a promulgado 
através do Dec. 154, de 26.06.1991;
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; b) a legislação brasileira, no que se refere aos crimes de lavagem de dinheiro, 
pertence à segunda geração, não utilizando apenas os crimes relacionados com o 

; narcotráfico como antecedentes (primeira geração) e tampouco nela incluindo todos os 
. ilícitos penais (terceira geração), mas apenas alguns que o legislador achou conveniente, 
c dentre eles: 1) de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins; 2) de 
; terrorismo; 3) de contrabando ou tráfico de armas, munição ou material destinado à sua 
: produção; 4) de extorsão mediante seqüestro; 5) 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; 6) contra o Sistema 
Financeiro Nacional; e 7) praticado por organização criminosa;

c) a Lei de Lavagem de Dinheiro, ao determinar que as instituições financeiras 
• comuniquem ao Banco Central do Brasil as operações tidas como suspeitas, não contraria

a Lei 4.595/64, e, por conseguinte, estas comunicações não consubstanciam quebra de 
sigilo bancário, pois este sigilo não é assegurado na relação Bacen e instituições 
financeiras, em decorrência do disposto nos arts. 10, VIII, e 37 da mesma lei;

d) o Banco Central do Brasil, sem autorização judicial, não poderá divulgar as 
informações recebidas das instituições financeiras, ainda que no âmbito do Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras, sob pena de quebra de sigilo bancário;

e) apesar da independência prevista na lei entre o crime de lavagem de dinheiro e 
os crimes antecedentes, o Magistrado, ao apreciar e julgar aquele, deverá fazer uma análise 
apurada das provas relativas a estes crimes, de forma a se convencer de sua existência, 
pois do contrário não poderá proferir uma sentença condenatória naquele;

f) as instituições financeiras e seus respectivos administradores deverão cumprir 
a Lei de Lavagem de Dinheiro, principalmente no que se refere à identificação e 
manutenção de cadastros de seus clientes; aos registros de toda operação em moeda 
nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metais ou 
qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro; ao atendimento, no prazo fixado. 
judicialmente, das requisições formuladas pelo COAF; e às comunicações de todas as 
situações e operações listadas pelo Banco Central, tudo nos exatos termos da Lei 9.613/ 
98, da Circular 2.852/98, da Carta Circular 2.826/98 do Bacen e demais normativas 
que forem expedidas, pois do contrário ficarão sujeitos a penas de advertência, multa 
(que pode ir até a R$ 200.000,00), inabilitação temporária de até dez anos para o

. exercício do cargo de administrador da instituição e cassação da autorização para 
: operação ou funcionamento;

g) embora a Lei 9.613/98 esteja em vigor desde a data de sua publicação, ocorrida 
em 04.03.1998, as medidas tendentes a prevenir a utilização do sistema financeiro para 
a prática dos ilícitos nela previstos tiveram a sua eficácia condicionada à regulamentação 
expedida pelos órgãos fiscalizadores ou reguladores das pessoas a ela sujeitas ou, na sua

' falta, pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras;

h) especificamente quanto às instituições financeiras, esta regulamentação já  foi feita 
pela Banco Central do Brasil, através da Circular 2.852, de 03.12.1998, e da Carta Circular 
2.826, de 04.12.1998, cujos efeitos, entretanto, foram para l.°.03.1999;

i) as comunicações previstas na lei deverão ser efetuadas até o dia útil seguinte 
. àquele em que verificadas, através de seu encaminhamento ao Departamento de Fisca- 
iização  do Bacen, até que seja divulgado o meio de transação do Sisbacen, que passará 
então a ser utilizado para tal fim (art. 2.° da Carta Circular 2.826/98);
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j)  conforme se viu, uma das questões polêmicas é exatamente esse prazo de 24 horas, 
cuja contagem certamente criará interpretações controversas, já  que nem a lei nem as 
normativas expedidas pelo Baçen até o momento são claras e específicas em definir a partir 
de qual momento será contado. Ao dispor a Carta Circular que as comunicações deverão 
ser efetuadas até o dia útil seguinte àquele em que verificadas, não estabelece, contudo, 
se essa verificação será precedida de análise, qual o prazo que tal análise demandaria -  
o que nos parece extremamente subjetivo - ,  enfim, se o prazo seria contado a partir da 
efetiva conclusão pela instituição financeira da existência de indícios de atividade 
suspeita, após efetiva análise da situação pelos setores e empregados responsáveis para 
tanto;

k) entendemos, contudo, ser imprescindível a análise, de forma criteriosa, de cada 
situação que possa indicar suspeita do ilícito, pois, se tal exame ficar condicionado a um 
prazo restrito -  como é o de 24 horas - ,  certamente inviabilizará todo um programa de 
compliance e os seus objetivos, bem como os próprios objetivos da Lei de Lavagem de 
Dinheiro; -•

1) as instituições financeiras devem desenvolver e implementar um programa de 
compliance, específico para sua estrutura organizacional e de serviços, objetivando 
detectar as operações que possam vir a constituir-se em indícios da ocorrência do crime 
de lavagem de dinheiro, e promover o treinamento adequado aos seus empregados para 
fins do cumprimento da lei e respectivas regulamentações;

m) outra questão polêmica é a que diz respeito à indicação, nos termos da Circular 
Bacen 2.852/98, de diretor ou gerente, conforme o caso, responsável pela implementação 
e acompanhamento das medidas legal e normativamente estabelecidas, inclusive por 
promover as comunicações determinadas. Dois são os aspectos dessa questão: um é
o que se refere à impossibilidade fática de um único empregado (diretor ou gerente 
indicado pela instituição financeira) comunicar todas as operações ou situações tidas 
como suspeitas, no prazo de 24 horas, mormente se se tratar de instituições de grande 
porte, de âmbito nacional. Outro aspecto é o decorrente da responsabilidade pelo 
cumprimento da lei e das comunicações previstas. Conforme já  exposto, entendemos 
que esta última deve recair sobre os administradores da instituição financeira e não 
sobre o empregado indicado, que nessa condição só pode responder pelos prejuízos 
e danos patrimoniais que vier eventualmente a causar ao banco, bem como sujeitar- 
se à responsabilidade administrativa interna, na hipótese de se tratar de instituição 
financeira pública;

n) em vários segmentos da sociedade brasileira existe uma certa “tradição” de “não 
intromissão na vida pessoal alheia”, decorrente até mesmo do inc. X do art. 5.° da CF. 
No caso das instituições financeiras, tal comportamento, no tocante aos seus clientes, há 
de ser reformulado, sem contudo violar a disposição constitucional, devendo haver a 
conscientização de que, para não serem vítimas de atividades criminais de lavagem de 
dinheiro, a política de “conheça seu cliente” é de primordial importância. De fato, é um 
dos mecanismos mais eficazes para detectar atividades suspeitas;

o) e tal política não se resume apenas na identificação apropriada dos clientes em 
todas as hipóteses pertinentes e conseqüente registro de suas transações, mas no 
conhecimento a respeito da legitimidade de seus recursos, no estreitamento do relacio
namento entre a instituição financeira e o cliente, no conhecimento das transações de 
forma a desenvolver-se o “perfil de transação” de cada cliente, permitindo assim detectar- 
se a ocorrência de operações incompatíveis com o seu perfil de transação, no reconhe
cimento de condutas e atividades suspeitas dos clientes.
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Estas as singelas observações que tínhamos a expor a respeito da matéria, as quais 
esperamos possam servir de apoio às instituições financeiras, na adoção das medidas 
necessárias ao cumprimento da Lei 9.613/98 e de suas regulamentações pelo Banco 
Central do Brasil.
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