
As diretrizes de 2019 podem levar a um escrutínio mais 
rigoroso à medida que as regulamentações definem boas práticas:

Os escritórios de advocacia são um 
setor de alto risco

Escritórios de advocacia de todos os 
tamanhos precisam respeitar os 
mesmos padrões regulatórios

Existe uma significativa sobreposição entre os 
serviços que os escritórios de advocacia 
oferecem e os métodos de lavagem de 
dinheiro

Os escritórios lidam rotineiramente com grandes 
somas de dinheiro em nome de seus clientes, que 
“lavam” o dinheiro disfarçando sua origem 

Nova estrutura da OFAC (maio de 2019)
Embora cada programa baseado em risco possa variar 
dependendo de uma série de fatores, os programas 
devem ser baseados e incorporados a
um mínimo de cinco componentes essenciais de 
conformidade
 

Compromisso da diretoria

Avaliação de riscos

Controles internos

Testes e auditoria

Treinamento
Os escritórios de advocacia 
estabelecidos conferem à 
transação uma aparência 
de respeitabilidade

A confidencialidade 
das comunicações 
entre o advogado e 
seu cliente pode 
apresentar um 
dilema ético

1 Define a introdução e os 
conceitos básicos

A orientação consiste de quatro seções: 

2 Contém os elementos básicos
da abordagem baseada em riscos.

3 Fornece orientações específicas 
para advogados profissionais 

4 Contém recomendações para os supervisores de 
advogados profissionais no sentido da 
implementação eficaz de uma abordagem baseada 
em riscos

FATF — Força-Tarefa de Ação Financeira
Seu objetivo é prestar assistência aos profissionais de 
advocacia para a concepção e implementação de um 
programa de compliance, fornecendo diretrizes e 
exemplos da prática atual com foco em orientar os 
profissionais independentes e pequenas empresas.

Por que os escritórios de advocacia deveriam se preocupar com 
os riscos de crimes financeiros

Principais desafios da triagem 
para escritórios de advocacia

Um exame da situação atual:

1.
Origem do patrimônio

Identificação da 
participação societária/
estrutura corporativa de 
um cliente no exterior

4.

Origem dos recursos

3.
Monitoramento eficiente da verificação

Fazer com que as pessoas 
que cobram pelo serviço 
assumam a responsabilidade 
pela investigação de 
antecedentes do cliente

Esses escritórios fazem negócios predominantemente 
na América do Norte/do Sul/Central e Europa

5.

Apenas 20% dos escritórios fazem a triagem continuamente para todos os tipos de risco

dados coletados por uma pesquisa que incluiu mais de 45 escritórios de advocacia em toda a região das Américas em 2019

Abordagens comuns da conformidade contra
crimes financeiros

As categorias de risco são 
definidas por

Os escritórios de advocacia estão fazendo a triagem 
apenas de seus clientes que são de...

Investigação de 
antecedentes do cliente 
baseada em riscos.

81% 
Triagem de
PEPs

78% 

Políticas, controles
e procedimentos de AML

71% 
Ampla avaliação de risco 
do escritório

60% 

Treinamento do pessoal 
sobre AML

55% 
Monitoramento contínuo 
do cliente

42% 

Entidade do cliente, por 
ex., confiança, fundação
 etc

Proprietário

Área geográfica onde o cliente 
conduz seus negócios1

2

3

4 Natureza do 
relacionamento com 
o cliente

15% 
53% 

35% 

43% 

57% 75% 

20% 

5% 

Alto risco Médio risco Baixo risco

Uma vez por ano Menos de uma vez 
ou nunca

Continuamente

2.



Principais considerações para 
boas práticas:

Simplifique a conformidade com 
soluções de dados e de triagem

Colete informações 
suficientes para 
determinar o 
proprietário real e o 
nível de risco para 
seus clientes.

Certifique-se do nível 
ideal de frequência de 
triagem de seus clientes 
atuais e modo a acomodar 
as alterações nos 
respectivos perfis de risco.

Reavalie sua estratégia de compliance para 
manter consistência com as novas diretrizes 
regulatórias considerando o seguinte: 
compromisso da diretoria, avaliação de 
riscos, controles internos, testes e 
treinamento de auditoria. 

Novas diretrizes
regulatórias

Triagem

Podemos ajudá-lo a 
implementar boas práticas 
de conformidade contra a 
AML e o financiamento do 
terrorismo (CTF) e, ao mesmo 
tempo, reduzir o esforço 
manual da sua equipe. 

Crie uma imagem precisa do perfil de risco de seus clientes
Contamos com os dados de 2,1 milhões de entidades em 
250 países e territórios, provenientes de 1.000 agências de 
fiscalização e 35.000 publicações, processos judiciais e registros 
de empresas, além de todas as listas de sanções globais.

Para saber mais, visite o site accuity.com/legal

Mantenha-se atualizado quanto às alterações de dados e 
regulamentos 
Os regulamentos, entidades sancionadas e PEPs estão em 
ritmo de constante mudança, mas você precisa se manter 
sempre atualizado. Podemos capacitá-lo a fazer a triagem das 
alterações dentro de uma única solução e, ao mesmo tempo, 
criar uma trilha de auditoria clara.

Monitore seus clientes em todas as etapas do envolvimento  
Nossas soluções permitem que você faça a triagem de seus 
clientes nos diferentes estágios do processo ou de forma 
contínua. Isso significa que você é capaz de:

Ofereça aos seus clientes um aconselhamento bem 
fundamentado por meio do uso de nossas ferramentas 
de avaliação on-line por suas equipes de pesquisa.

Realizar verificações durante o processo de 
integração de um novo cliente
 
Fazer a triagem de clientes e transações 
antes de começar o trabalho
 
Receber alertas se houver uma alteração no 
nível de risco dos clientes


