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INTRODUÇÃO

 

XV Plenária da ENCCLA, realizada em Campina Grande, Paraíba, em 2017

Damos boas-vindas aos participantes da XVI Reunião Plenária da Estratégia Nacional de 
Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA)!

No evento, serão examinados os resultados das Ações de 2018 e desenhadas as Ações a serem 
desenvolvidas em 2019.

Os Grupos de Trabalho das Ações de 2018 encerraram suas atividades e entregaram os 
respectivos relatórios finais, para aprovação da Plenária. O Gabinete de Gestão Integrada (GGI) 
examinou as entregas e reconheceu o elevado nível das discussões e a elaboração de produtos que 
muito contribuirão para o enfrentamento da corrupção e da lavagem de dinheiro no País, nas diversas 
linhas de atuação da Estratégia Nacional – produção e divulgação de conhecimento; capacitação de 
agentes públicos; elaboração de sistemas e compartilhamento de dados; estruturação de órgãos; 
elaboração de propostas de atos normativos. 

Em paralelo, o GGI também fez análise preliminar das propostas de Ações para 2019, com vistas 
a verificar sua conformidade aos objetivos e métodos de trabalho da ENCCLA. Foram recebidas 
inúmeras propostas de Ações – enviadas não apenas por membros da ENCCLA, mas também 
por instituições da sociedade civil, que puderam encaminhar propostas via internet, atendendo 
a chamamento público. As ideias recebidas foram muito interessantes, havendo expectativa de 
a ENCCLA desenvolver em 2019, novamente, Ação proposta pela sociedade civil. É crescente a 
participação desses atores. Em 2018, a Ação 5 (Elaborar propostas de medidas voltadas ao combate 
a corrupção privada) surgiu de proposta do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial (Ibrademp). 
Todo esse trabalho das unidades da ENCCLA é preparatório; caberá à Plenária dar a palavra final.

As Reuniões Plenárias da ENCCLA já constituem uma boa tradição – estamos na 16ª edição 
anual. Também representam renovação na Estratégia, ao se avaliar o ciclo que se encerra e planejar 
o novo momento, definindo o mandato que seus membros voluntariamente decidem cumprir. Nelas 
são gestadas medidas estratégicas para prevenir, detectar e reprimir malfeitos. 
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Este Manual tem como objetivo dar ampla divulgação dos trabalhos desenvolvidos por todos 
que compõem a ENCCLA durante o ano de 2018 e os resultados obtidos. Também contém o teor 
das propostas que serão a base para as discussões durante os dias em que ocorrerão a XVI Reunião 
Plenária da ENCCLA. 

Foz do Iguaçu explicita grandezas de nosso País. As Cataratas são exemplo da natureza 
exuberante. A Usina Hidrelétrica de Itaipu, das maiores do mundo, mostra a capacidade da nossa 
gente para construir soluções criativas. Que o local inspire os participantes da ENCCLA a discutirem 
e encontrarem medidas aptas a melhor enfrentarem os problemas da corrupção e da lavagem de 
dinheiro, que, ao lado de outros, dificultam nosso desenvolvimento como Nação.
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ESTRUTURA DA ENCCLA 2018

Composição

Plenária: realizada em Campina Grande/PB, entre 20 e 24 de novembro de 2017, com a 
participação de representantes de 65 (sessenta e cinco) órgãos e entidades; foram aprovados os 
trabalhos de 2017 e as Ações e Recomendações para 2018.

Grupos de trabalho das Ações: formados por representantes de diferentes instituições que 
compõem a ENCCLA, para execução das 11 Ações aprovadas pela XV Reunião Plenária. Ao longo 
do ano de 2018, os grupos se reuniram em 69 (sessenta e nove) oportunidades, na sede do DRCI/
SNJ/MJ, em Brasília. Ao todo, foram indicados 544 representantes das diversas instituições que 
compõem a ENCCLA.  Alguns Grupos foram divididos em Subgrupos, que também se encontraram 
em diversas oportunidades. Também houve encontros temáticos e eventos públicos que auxiliaram 
na construção dos resultados dos trabalhos. 

Gabinete de Gestão Integrada – GGI: composto por parte dos membros da ENCCLA, tem 
a atribuição de acompanhar a execução das ações definidas na Plenária. O grupo reuniu-se em 4 
(quatro) ocasiões.

Grupos de Trabalho de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (GT CLD) e de 
Prevenção e Combate à Corrupção (GT CC): Subdivisões do GGI, realizaram análise das propostas 
de Ações para 2019. Cada um dos grupos reuniu-se em 2 (duas) oportunidades – sempre em datas 
coincidentes, mas em horários distintos.

Secretaria Executiva: as funções administrativas da ENCCLA são exercidas pelo Departamento 
de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, da Secretaria Nacional de Justiça, 
ficando sob a responsabilidade da Coordenação-Geral de Articulação Institucional – CGAI/DRCI/
SNJ/MJ.
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Participantes

Durante o ano de 2018, participaram das reuniões do Gabinete de Gestão Integrada – GGI 20 
(vinte) representações:

Advocacia-Geral da União – AGU    

Agência Brasileira de Inteligência – ABIN

Banco Central do Brasil - BCB

Comissão de Valores Mobiliários - CVM 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE

Conselho da Justiça Federal - CJF

Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF

Conselho Nacional de Justiça - CNJ

Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional - DRCI/SNJ/MJSP

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU

Ministério Público Federal - MPF

Polícia Federal - PF

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN 

Receita Federal do Brasil - RFB

Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento,Desenvolvimento e Gestão - SEGES

Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda - SPREV

Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça - SENAD

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Tribunal de Contas da União – TCU

Os Grupos de Trabalho das Ações tiveram a participação de 75 (setenta e cinco) representações:

Advocacia-Geral da União – AGU

Agência Brasileira de Inteligência – ABIN

Associação  Nacional dos Delegados de Polícia Federal – ADPF

Associação de Juízes Federais do Brasil – AJUFE

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON

Associação Nacional do Ministério Público de Contas – AMPCON

Associação Nacional dos Procuradores da República – ANPR

Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal – ANAPE
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Banco Central do Brasil – BCB

Banco do Brasil – BB

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES

Caixa Econômica Federal – CEF

Câmara dos Deputados – CD

Casa Civil da Presidência da República – CC-PR

Casa Civil do Estado do Rio Grande do Sul – CC/RS

Comissão de Ética Pública da Presidência da República – CEP-PR

Comissão de Valores Mobiliários – CVM

Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE

Conselho da Justiça Federal – CJF

Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF

Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI

Conselho Nacional de Justiça – CNJ

Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP

Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil – CONCPC

Controladoria-Geral do Distrito Federal – CG/DF

Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais – CGE/MG

Controladoria-Geral do Município de São Paulo – CGM/SP

Corregedoria-Geral da Administração do Estado de São Paulo – CGA/SP

Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional – DRCI-SNJ-MJ

Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI-SEMPE-MDIC

Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN

Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas – GNCOC

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Ministério da Defesa – MD

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU

Ministério das Relações Exteriores – MRE

Ministério Público de Contas do Estado do Rio Grande do Sul – MPC/RS

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT

Ministério Público do Estado de Goiás – MP/GO

Ministério Público do Estado de Santa Catarina – MP/SC

Ministério Público do Estado de São Paulo – MP/SP

Ministério Público do Estado do Maranhão – MP/MA

Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul – MP/MS
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Ministério Público do Estado do Paraná – MP/PR

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – MP/RJ

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte – MP/RN

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul – MP/RS

Ministério Público do Trabalho – MPT

Ministério Público Federal – MPF

Ministério Público Militar – MPM

Polícia Civil do Distrito Federal – PC/DF

Polícia Civil do Estado de Goiás – PC/GO

Polícia Civil do Estado de São Paulo – PC/SP

Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro – PC/RJ

Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul – PC/RS

Polícia Federal – PF

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN

Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PG/DF

Procuradoria-Geral do Estado da Bahia – PGE/BA

Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul – PGE/RS

Procuradoria-Geral do Munícipio de São Paulo – PGM/SP

Receita Federal do Brasil – RFB

Rede de Laboratórios de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro – Rede-Lab

Rede Nacional de Controle da Gestão Pública – REDE

Secretaria de Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo – SECONT/ES

Secretaria de Gestão – SEGES-MP

Secretaria de Governo da Presidência da República – SEGOV-PR

Secretaria de Previdência – SPREV-MF

Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD-MJ

Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP-MSP

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC

Tribunal de Contas da União – TCU

Tribunal Superior Eleitoral – TSE

Ainda no ano de 2018, o Gabinete de Gestão Integrada aprovou o ingresso na ENCCLA do 
Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN). Ademais, com a cisão do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, este 
também passou a compor a ENCCLA.
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A ENCCLA 2018 EM NÚMEROS

Órgãos e entidades participantes em 2018

Participantes da ENCCLA 2018 conforme esfera de atuação mais próxima.

Participantes da ENCCLA 2018 conforme vínculo mais próximo a Poder ou instituição.
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Percentual de frequências nas reuniões, por Ação.
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Local Agentes Capacitados Data

Belém/PA 108 20 a 23 março de 2018

Rio de Janeiro/RJ 183 03 a 06 de abril de 2018

Porto Alegre/RS 75 17 a 19 de abril de 2018

São Paulo/SP 52 08 a 11 de maio de 2018

Curtitiba/PR 87 22 a 25 de maio de 2018

Boa Vista/RR 105 05 a 08 de junho de 2018

Maceió/AL 108 07 a 10 de agosto de 2018

Belo Horizonte/MG 105 21 a 24 de agosto de 2018

Brasília/DF 193 03 a 06 de setembro de 2018

Campo Grande/MS 85 11 a 14 de setembro de 2018

13

Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o 
Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD)

Foram realizados 10 cursos do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD).

Total de agentes capacitados: 1.101

PNLD Avançado

Foi realizada 1 edição do Programação Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro-Avançado.

PNLD

Local Agentes Capacitados Data

TCU - Brasília/DF 159 26 de outubro de 2018

Total de agentes capacitados: 159
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RESUMO DAS AÇÕES ENCCLA 2018

AÇÃO 1/2018
Elaborar e Aprovar Plano Nacional de Combate a Corrupção

Coordenador: DRCI

Coordenadores Adjuntos: AGU e MPF

Colaboradores: ABIN, ADPF, AJUFE, AMPCON, ANAPE, ANPR, ATRICON, BB, BCB, BNDES, 
CEF, CC-PR, CC/RS, CEP-PR, CGE/MG, CGA/SP, CGU, CNMP, COAF, CONACI, CONCPC, CVM, 
FEBRABAN, GNCOC, MDIC, MPM, MPDFT, MP/GO, MP/MA, MP/PR, MP/RJ, MP/RS, MP/SC, 
MP/SP, PGE/RS, PF, PGFN, PG/DF, PREVIC, REDE, RFB, SECONT/ES, SEGOV-PR, SPREV, SENASP, 
SUSEP e TCU

Reuniões realizadas: 8

  Produtos esperados:

Elaboração e aprovação de Plano Nacional de Combate à Corrupção no Brasil, contendo 
diretrizes de longo prazo, com a participação de todos os órgãos que compõem a ENCCLA e de 
diversos atores públicos e privados relevantes.

Desenvolvimento da Ação:

• Na construção do Plano, observaram-se as seguintes fontes: a) diagnóstico dos trabalhos já 
realizados; b) iniciativas existentes no País; c) iniciativas estrangeiras; d) compromissos internacionais 
assumidos pelo País; e) participação da sociedade.

• Foram realizados 5 Eventos Públicos Regionais, para colheita de propostas da sociedade 
(Curitiba/PR – 21 de maio; Belém/PA – 26 de junho; Brasília/DF – 04 de julho – São Luís/MA – 31 de 
julho e Belo Horizonte/MG – 22 de agosto). Para otimizar essa participação social, também foi criado 
site na internet, para recebimento de propostas.

• Apresentações de organizações da Sociedade Civil de iniciativas em curso no Brasil: a) Instituto 
Ethos; b) Transparência Internacional.

• Análise do material disponibilizado pelos participantes.

• Total: Planilha com 569 linhas (ideias extraídas de todo o material).

Resultados:

1. Plano de Diretrizes de Combate à Corrupção; e

2. Banco de Propostas dos eventos públicos regionais.

Encaminhamentos:

Dar ampla divulgação ao Plano de Diretrizes de Combate à Corrupção, bem como encaminhá-
lo às equipes de transição do Poder Executivo Federal e de todos os Estados, considerando a posse 
de novos governantes em janeiro de 2019.



AÇÃO 2/2018
Propor aprimoramento na gestão de bens apreendidos no processo penal e nas ações 

de improbidade administrativa

Coordenadores: AGU e AJUFE

Colaboradores: ADPF, ANAPE, ANPR, CD, CJF, CNJ, CGE/MG, CONACI, INSS, MPF, MPDFT, 
MP/MA, MP/PR, PF, PGFN, PGM/SP, RFB, SENAD, SENASP, SPREV e TCU

Reuniões realizadas: 6

Produtos esperados:

a) Diagnóstico atualizado sobre o uso, funcionalidades e dificuldades dos sistemas de 
cadastro e gerenciamento de bens constritos em processo penal e de improbidade administrativa;

b) Proposta de aprimoramento da regulamentação de procedimentos relacionados a bens 
constritos para eficiente destinação/alienação, visando à maior padronização e agilidade, mediante 
atuação conjunta dos órgãos responsáveis; e

c) Realização de seminário sobre o tema.

Desenvolvimento da Ação:

 • Além das reuniões do GT, realizaram-se encontros com representantes do Poder Público e da 
Leiloaria com experiência na temática.

• Na vertente 1 (Plataforma Autojus), elaborou-se modelo de negócios (MN) preliminar e 
modelagem do processo para alienação de veículos automotores, cuja adoção deveria ser apta a 
trazer segurança jurídica aos envolvidos, desde a apreensão do bem até sua entrega desembaraçada 
ao comprador. As reuniões posteriores tiveram o objetivo de discutir e aperfeiçoar o modelo proposto, 
conferindo-lhe efetividade operacional e segurança jurídica. 

• Na vertente 2 (Diagnóstico de bens apreendidos e aprimoramento do Sistema Nacional de 
Bens Apreendidos – SNBA), foram coletados dados de bens apreendidos junto a determinados 
órgãos do Judiciário, para posterior comparação com os dados do SNBA e identificação de possíveis 
dificuldades no cadastramento e na administração dos bens.

Resultados: 

1. Projeto AutoJus – Desenvolvimento de Plano de Negócio, com potencial para se tornar 
um meio de se unificar o cadastramento e a disponibilização de veículos passíveis de serem levados 
a leilão, permitindo sua alienação por leiloeiros oficiais; e

2. Diagnóstico de bens apreendidos e sugestões de aprimoramento do SNBA. Os 
resultados do diagnóstico foram apresentados no FONACRIM 2018. 

Encaminhamentos:

a) Condução da criação, desenvolvimento e manutenção da Plataforma AutoJus pelo 
CNJ, com apoio de órgãos que atuam nas diversas fases processuais que levam à alienação judicial 
de veículos, tais como PF, AGU, CJF, CNMP, SENASP, MPF, TRF’s, SENAD;

b) Realização de seminário sobre o tema;

c) Ampla divulgação dos resultados da Ação 2 aos atores que atuam na temática; e

d) Difusão, entre os membros da Advocacia Pública e do Ministério Público, de modelos 
para pedidos de alienação antecipada, contendo as diretrizes expostas nesta Ação 2.
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AÇÃO 3/2018
Elaborar diagnóstico e propor medidas visando fortalecer o combate às fraudes nos 

contratos de gestão da saúde pública

Coordenador: MPT

Colaboradores: AGU, AJUFE, AMPCON, ATRICON, CG/DF, CGA/SP, CGE/MG, CGM/SP, CGU, 
COAF, CONACI, GNCOC, MP/PR, MP/RN, MPC/RS, MPF, PF, REDE, RFB, SEGES e TCU

Reuniões realizadas: 5

Produtos esperados: 

a)  Diagnóstico sobre as fraudes nos contratos de gestão da saúde pública; e 

b)  Eventual propositura de medidas administrativas e de alteração legislativa visando 
imprimir rigor na contratação, na fiscalização e na gestão em si dos contratos de gestão na saúde 
pública, além de transparência na prestação de contas.

Desenvolvimento da Ação:

• Aprovado o desenho e o procedimental de elaboração do estudo principal e dos produtos 
agregados, consoante o trabalho desenvolvido pelos subgrupos. 

• Compilação de material e estudos de caso com base em referencial de atuações concretas 
das entidades participantes, sempre com base em documental e fontes abertas/públicas. 

Resultados: 

1. Diagnóstico, que funciona como estudo técnico/levantamento;

2. Referencial de Boas Práticas relativas à Transparência das Organizações Sociais para 
os Contratos de Gestão;

3. Referencial de Boas Práticas na Contratualização de Resultados na Saúde;

4. Minuta de Recomendação a ser encaminhada ao CNMP sobre atuação do Ministério 
Público, particularmente àquelas relacionadas à efetivação do direito à saúde, de previsões sobre 
atuação integrada dos diversos ramos e unidades ministeriais no acompanhamento dos contratos 
de Gestão em Saúde, incluindo visitas e inspeções periódicas nas unidades de saúde; 

5. Minuta de Recomendação a ser encaminhada à AMPCON e à ATRICON sobre atuação 
dos respectivos membros, particularmente ao direito à saúde, de previsões sobre atuação integrada 
dos diversos ramos e unidades ministeriais no acompanhamento dos contratos de Gestão em 
Saúde, incluindo visitas e inspeções periódicas nas unidades de saúde; 

6. Minuta de modelo de Notificação Recomendatória para a atuação dos Ramos do 
Ministério Público Brasileiro; e

7. Minuta sugestiva de cláusulas para Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para a 
atuação dos ramos do Ministério Público Brasileiro.

Encaminhamentos:

a) Divulgação ampla dos produtos nos veículos de comunicação da ENCCLA, bem como 
às instituições parceiras;

b) Encaminhamentos dos ofícios com as pautas sugestivas às entidades externas 
identificadas, notadamente o Ministério da Saúde, consoante as indicações do Diagnóstico, com 
sugestão de aprimoramento do aplicativo “ Meu digiSUS ” para inclusão de campo que permita 
envio de informações sobre irregularidades encontradas.
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AÇÃO 4/2018
Criar instrumentos para dar publicidade às notas fiscais emitidas para órgãos e entidades 

de todos os poderes na administração pública em todos os entes da federação

Coordenador: TCU

Coordenador Adjunto: CGU

Colaboradores: AGU, AMPCON, ATRICON, CADE, CGE/MG, CGM/SP, CONACI, MD, MPF, MP/
MA, MP/PR, MP/RS, MP/SC, MPDFT, MPM, PF, RFB, TSE, REDE e SEGES.

Reuniões realizadas: 5

Produtos esperados: 

a) Disponibilização, no portal da transparência ou em outro endereço eletrônico, de seção 
onde constariam todas as notas fiscais emitidas contra órgãos e entidades de todos os poderes da 
administração pública. O portal permitiria realizar filtros, tais como, por órgão, por CNPJ emissor, por 
data, por tipo de produto, viabilizando dois tipos de consulta: 

              i) A consulta individual de uma nota fiscal, gerando a imagem do DANFE. Esse tipo de 
consulta atenderia o cidadão em geral em busca de uma informação específica; 

                ii) A consulta em massa de notas fiscais filtradas por algum critério. O portal permitiria 
o download os arquivos XML de um conjunto de notas fiscais. Esse tipo de consulta atenderia a 
órgãos de controle, entidades civis de controle e academia para aplicação de técnicas de analytics. 

b)  Eventual apresentação de ato normativo disciplinando a publicização das notas fiscais.

Desenvolvimento da Ação:

• A proposta inicial da Ação consistia em identificar tecnicamente uma forma de cada órgão 
obter as notas fiscais eletrônicas destinados a si mesmo e disponibilizar em portal de transparência, 
para acesso de qualquer cidadão. Esse objetivo foi mantido, sendo atingido ao fim da Ação.

• Em outra frente, os participantes levantaram a possibilidade de ir além, em busca de uma solução 
estruturante que abarcasse todos os órgãos e entidades da administração pública, disponibilizando 
acesso geral a todas as notas. A inclusão desse segundo objetivo tornou-se conveniente com a 
expedição do parecer da PGFN/CAT nº 1479/2017, emitido em resposta à consulta realizada pela 
coordenação da Ação 6/2015. Esse parecer concluiu que “...as NF-e que têm como destinatários a 
Administração Pública não estão acobertadas por sigilo fiscal.” 

• Com relação ao primeiro objetivo:

           (i) O TCU desenvolveu página na internet que permite o acesso às suas notas fiscais:   
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1675:1:112257102585017

            (ii) A CGU se comprometeu a desenvolver webservice para acesso ao Portal da Nota 
Fiscal Eletrônica que pudesse ser utilizado por todos os órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal;

               (iii) No âmbito estadual, o Estado do Paraná disponibilizou para consulta pública todas 
as notas fiscais eletrônicas de todos os órgãos e entidades do Executivo da administração pública 
estadual com retroatividade de vários anos. http://www.fazenda.pr.gov.br/modules/consultas_
externas/index.php?cod=5

• Com relação ao segundo objetivo, a estratégia adotada foi notificar entidades que pudessem 
contribuir, divulgando o entendimento de que as notas fiscais destinadas à Administração Pública 
são de natureza pública e as iniciativas de transparência em andamento na ENCCLA. Nesse sentido, 
enviaram-se expedientes ao Ministério da Fazenda, CONACI, CONFAZ e ATRICON.
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Resultados: 

1. Roteiro para extração individual de notas fiscais do Portal da Nota Fiscal Eletrônica; e 

2. Elaboração de modelo de portal de transparência para notas fiscais (portal do TCU e 
Estado do Paraná).

Encaminhamentos:

a) Encaminhar ofício-circular aos Procuradores-Gerais de Justiça; e

b) Acompanhar respostas aos expedientes já enviados.

18



AÇÃO 5/2018
Elaborar propostas de medidas voltadas ao combate a corrupção privada

Coordenador: MPF

Coordenador Adjunto: CNMP

Colaboradores: ABIN, ADPF, AGU, AJUFE, ANAPE, AMPCON, ANPR, BCB, BNDES, CADE, 
CGE/MG, CGM/SP, CGU, CONACI, CVM, CJF, DREI, FEBRABAN, GNCOC, MDIC, MPDFT, MP/
GO, MP/PR, PGFN, PF, PG/DF, PREVIC, REDE e SUSEP

Reuniões realizadas: 5

Produtos esperados: 

a) Apresentação de proposta de alteração normativa a fim de criminalizar a corrupção privada; 

b) Apresentação de propostas de punição não restritas ao âmbito criminal; e 

c) Fomento à criação de regras de compliance em entidades privadas, para o combate à 
corrupção privada, por meio da indicação de diretrizes sobre programas de integridade.

Desenvolvimento da Ação:

• Análise do Direito Comparado e de proposições legislativas existentes no Brasil sobre a 
matéria.

• Discussão de minuta de Anteprojeto de Lei com proposta de tipificação do delito de corrupção 
privada (suborno).

• Apresentação de boas práticas de integridade pela CGU (Pró-Ética), Febraban e Instituto 
Ética Saúde.

Resultados: 

1. Anteprojeto de Lei (APL), com inserção do tipo penal de corrupção privada na Lei n.º 
8.137, de 27 de dezembro de 1990, que define os crimes contra a ordem tributária, econômica e 
contra as relações de consumo; e

2. Identificação de boas práticas de integridade envolvendo pessoas jurídicas de 
direito privado.

Encaminhamentos:

a) Envio do APL à Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça, para os devidos 
encaminhamentos; e  

b) Realização de seminário nacional sobre boas práticas de integridade no setor privado 
(primeiro semestre de 2019).
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AÇÃO 6/2018
Consolidar a estratégia para fortalecer a Prevenção Primária da Corrupção

Coordenador: CNMP

Coordenadores Adjunto: CGU e SEGOV-PR

Colaboradores: ADPF, AGU, AJUFE, ANAPE, ANPR, AMPCON, ATRICON, BB, BCB, BNDES, CEF, 
CC/RS, CEP-PR, CG/DF, CGE/MG, CGM/SP, COAF, CONACI, CVM, DRCI, FEBRABAN, GNCOC, 
INSS, MD, MDIC, MPDFT, MPM, MPT, MP/GO, MP/MA, MP/PR, MP/RJ, MP/SC, MPF, PF, PGE/
BA, PGE/RS, PREVIC, REDE, RFB, SENASP, TCU e TSE

Reuniões realizadas: 6

Produtos esperados: 

a) Definição do sistema de governança do Programa Nacional de Prevenção Primária à 
Corrupção - PNPPC; 

b) Aperfeiçoamento dos dados estruturados (de fácil visualização, ferramentas de 
pesquisa, navegação amigável), com as propostas e boas práticas homologadas (Banco de Propostas 
- produto da Ação 6/2017);

c) Formulação e implementação de estratégia (s) para a divulgação do Banco de Propostas; 

d) Integração ao PNPPC de ações identificadas como relacionadas à Prevenção Primária 
à Corrupção; 

e) Desenvolvimento e fomento de realização de campanhas de prevenção primária à 
corrupção; e 

f) Estruturação e fortalecimento da Rede Colaborativa.

Desenvolvimento da Ação:

• Além dos encontros do GT, houve divisão das atividades em três Subgrupos, a saber: 

             (i) Banco de Propostas (edital; rodada de apresentação);

             (ii) Campanhas; e

             (iii) Governança e Rede Colaborativa.

• As atividades dos Subgrupos oram acompanhadas e validadas no GT.

Resultados: 

1. Definição do sistema de governança do Programa Nacional de Prevenção Primária à 
Corrupção - PNPPC;

2. Aperfeiçoamento dos dados estruturados (de fácil visualização, ferramentas de 
pesquisa, navegação amigável), com as propostas e boas práticas homologadas (Banco de Propostas 
- produto da Ação 6/2017) – produto em elaboração;

3. Formulação e implementação de estratégia (s) para a divulgação do Banco de Propostas; 

4. Integração ao PNPPC de ações identificadas como relacionadas à Prevenção Primária 
à Corrupção; 

5. Desenvolvimento e fomento de realização de campanhas de prevenção primária à 
corrupção; e 

6. Estruturação e fortalecimento da Rede Colaborativa.
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Encaminhamentos:

a) Não haverá encaminhamento no âmbito da ENCCLA;

b) O Programa Nacional de Prevenção Primária à Corrupção terá governança autônoma.  

O processo já está sendo conduzido pelos seguintes órgãos: CNMP, CVM, CGU, AJUFE, 
MPDFT e MPES.
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AÇÃO 7/2018
Implementar medidas de restrição e controle do uso de dinheiro em espécie

Coordenador: COAF

Colaboradores: ABIN, AGU, AJUFE, ANPR, BB, BCB, BNDES, CD, CEF, CGU, DREI, FEBRABAN, 
GNCOC, MPDFT, MP/MA, MPF, PF, PGFN, RFB, SENASP, SUSEP e TSE

Reuniões realizadas: 7

Produtos esperados: 

a) Discutir e avaliar todos os projetos existentes sobre o tema, bem como ações anteriores 
da ENCCLA; 

b) Analisar o Direito Comparado e as melhores práticas internacionais sobre a matéria; e 

c) Elaborar, se necessário, minuta de anteprojeto de lei a ser discutido e apresentado 
pelos membros da Ação. 

Desenvolvimento da Ação:

• Houve ampla discussão sobre a oportunidade de se tratar das regras existentes para o 
controle do uso de dinheiro em espécie, vislumbrando-se quais seriam as possibilidades normativas e 
operacionais para se estabelecerem mecanismos para redução da circulação do dinheiro em espécie.

• Houve consenso sobre a importância de disciplinar a matéria, em linha com o Direito 
Comparado e com a realidade nacional, marcada por diversidades regionais. Ao se discutir proposta 
de texto normativo, foi possível obter consenso em alguns pontos; em outros, não.

• Houve divergências nos seguintes pontos:

   (i) Escopo do Anteprojeto, notadamente quanto à abrangência da restrição: uso, 
trânsito, transporte e posse;

 (ii) Exceções à restrição ao uso de dinheiro em espécie: instituições financeiras e 
determinados empregadores; 

  (iii) Limite de valor a partir do qual a restrição seria imposta: não chegou a ser 
apresentado o valor; e

    (iv) Questões penais – exemplo: posse clandestina.

Resultados: 

I. Medidas já adotadas para tratar da restrição ao uso de dinheiro em espécie: 

a) Edição da Circular BCB nº 3.839, de 28 de junho de 2017, que obriga as instituições 
financeiras a manterem registro com informação sobre agência destinatária e CPF/CNPJ em ordens de 
pagamento com saque em espécie acima de R$ 1 mil; obriga as instituições financeiras a manterem 
registros específicos na emissão ou recarga de cartão pré-pago em montante igual ou superior a R$ 
50 mil; obriga as instituições financeiras a manterem registros específicos em operações com recursos 
em espécie de valor igual ou superior a R$ 50 mil; obriga as instituições financeiras a requererem dos 
clientes e sacadores comunicação prévia de 3 dias úteis para saques e pagamentos em espécie de 
valor igual ou superior a R$ 50 mil; obriga as instituições financeiras a manterem registro específico 
de pagamento de boleto em espécie, remetendo à Instituição Financeira emissora (se não for ela) a 
informação de que foi pago em espécie; estabelece que as operações em espécie de valor igual ou 
superior R$ 50 mil devem ser comunicadas ao COAF;
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b) Edição da Resolução BCB n° 4.648, de 28 e março de 2018, que veda às instituições 
financeiras receberem pagamento em espécie de boleto igual ou superior a R$ 10 mil;

c) Edição da Instrução Normativa RFB nº 1.761, de 20 de novembro de 2017, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de prestar informações à RFB relativas a operações liquidadas em espécie 
no valor igual ou superior a R$ 30 mil.

II. Medida discutida no âmbito da Ação:

Elaboração de um primeiro esboço de minuta de Anteprojeto de Lei sobre o uso de dinheiro 
em espécie em operações e transações realizadas em todo o território nacional, com comentários e 
registro de correlatos consensos e dissensos.

Encaminhamento:

Sugestão de continuidade dos trabalhos em 2019, para amadurecimento das discussões e 
fechamento de proposta de ato normativo.
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AÇÃO 8/2018
Aprofundar os estudos sobre a utilização de moedas virtuais para fins de lavagem de 
dinheiro e eventualmente apresentar propostas para regulamentação e/ou adequações 

legislativas

Coordenador: RFB

Colaboradores: ABIN, AGU, AJUFE, ANAPE, BB, BCB, BNDES, FEBRABAN, CC-PR, CEF, CGU, 
CJF, COAF, CVM, GNCOC, MPDFT, MPF, MP/RJ, MP/SC, MP/SP, MRE, PC/RJ, PC/RS, PC/SP, PF, 
PGFN, PREVIC, SENASP, SUSEP e TSE

Reuniões realizadas: 7

Produto esperado: 

Avaliação quanto à necessidade, oportunidade e eficácia de apresentar propostas de 
regulamentação e/ou adequações legislativas sobre a potencial utilização de moedas virtuais para 
fins de lavagem de dinheiro, no sentido de harmonizar eventuais proposições em gestação dentro 
dos órgãos, bem como de proporcionar uma maior efetividade nas investigações de corrupção e 
lavagem de dinheiro.

Desenvolvimento da Ação:

• Houve apresentações para alinhar e aprofundar as discussões de 2017, com foco em: (i) 
panorama mundial de regulação de ativos virtuais; (ii) Projetos de Lei no Congresso Nacional; (iii) 
proposta de ato normativo da RFB para coleta de informações junto a operadoras de ativos virtuais; 
(iv) considerações do BCB e da CVM.

• Duas potenciais vertentes: (i) aspectos regulatórios dos ativos virtuais, para fins de PLD-FT; (ii) 
aspectos penais do uso ilícito desses ativos. 

• As discussões na ação apontaram para o seguinte: 

              (i) Não se cogita a proibição do uso de ativos virtuais no Brasil a exemplo da China e 
da Rússia; 

               (ii) Há concordância de que é necessário avançar no sentido da regulação para fins de 
PLD-FT, mas não há consenso sobre a forma que deve se dar esse avanço; 

             (iii) Não há consenso sobre a extensão, com segurança jurídica, da aplicabilidade da 
atual redação do art. 9º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, ao segmento; 

• Sugeriu-se formular consulta jurídica ao órgão competente da AGU. Porém, não houve 
consenso para tanto. 

•  Sobre a alteração da Lei nº 9.613, de 1998, embora existam entendimentos de que ela já pode 
ser aplicada ao segmento de ativos virtuais, sua alteração poderia trazer maior segurança jurídica.

Resultados: 

1. Minuta de proposta de alteração da Lei n.º 9.613, de 3 de março de 1998, com foco no 
segmento de ativos virtuais; e

2. Coletânea de jurisprudência, em andamento no CJF.

Encaminhamentos:

a) Encaminhamento da minuta de alteração da Lei 9.613, de 1998, para discussão em 
conjunto com outras propostas (mais amplas) de alteração desse ato normativo, a serem abordadas 
em Ação da ENCCLA em 2019 (Proposta de Ação do COAF); e 

b) Proposição de nova ação com foco no âmbito penal.
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AÇÃO 9/2018
Preparar os sistemas de extração de dados estruturados para a geração de dados 
estatísticos para a Avaliação Nacional de Risco (ANR) e para as avaliações de organismos 

internacionais

Coordenadores: BCB e MPF
Colaboradores: AGU, AJUFE, BB, CC-PR, CG/DF, CGU, CNJ, CNMP, CJF, COAF, CONCPC, CVM, 
MRE, MPDFT, MPM, PC/RJ, PC/SP, PF, PREVIC, Rede-Lab, SENASP, SUSEP e TCU
Reuniões realizadas: 7

Produto esperado: 

Implantação de rotina de extração de dados estruturados que gerem estatísticas precisas e 
compreensivas sobre todos os aspectos da prevenção e da repressão da lavagem de dinheiro e da 
corrupção, tais como quantidade de ações de supervisão, número de investigações, número de réus 
condenados, quantidade de pena, quantas decisões são definitivas, quais os crimes antecedentes, 
quanto dinheiro foi recuperado e número de pedidos de cooperação internacional. 

Com as propostas da ação, espera-se que os órgãos sejam capazes de apresentar e utilizar as 
estatísticas atualizadas, priorizando a organização dos dados a partir de 2016, em linha com a ANR 
e com as avaliações de organismos internacionais, sobretudo do GAFI.

Desenvolvimento da Ação:

• O grupo promoveu discussão definindo a lista de dados baseada na metodologia de avaliação 
de efetividade do GAFI, divididos em quatro planilhas:

            (i) Investigação e Persecução penal;

            (ii) Regulação e Supervisão – Sistema Financeiro;

                (iii) Regulação e Supervisão – Atividades e Profissões não-Financeiras Designadas  (APNFD);

            (iv) Outros (dados gerais não enquadrados nas anteriores).

• Realizou-se exercício simulado de levantamento de dados a fim de se identificar as fontes 
dessas informações e apontar as principais dificuldades existentes. 

• Como resultado, foram elaboradas recomendações para a organização e a preparação do 
País para avaliações futuras do GAFI.

Resultados: 

1. Relativamente aos produtos “1” e “2”, foram elaboradas as tabelas de dados divididas 
em 4 diferentes grupos (Investigação e Persecução Penal, Regulação e Supervisão – Sistema 
Financeiro, Regulação e Supervisão – APNFD, Outros);

2. No que tange ao produto “3”, realizado exercício simulado com as informações das 
4 planilhas. Conclusões: (1) necessidade de iniciar e sistematizar a coleta de algumas informações 
que ainda não estão disponíveis; (2) inconsistências decorrentes de entendimento diferente de 
que informação deveria ser apurada; (3) redundâncias e divergências em informações prestadas 
por diferentes órgãos, sendo necessário identificar e tratar a duplicidade, quando houver; e (4) 
necessidade de avaliação do conjunto das informações produzidas, com o objetivo de verificar a 
consistência e de produzir a correspondente narrativa de efetividade;

3. Modelo para redação de casos exitosos.

Encaminhamentos:

Enviar as recomendações aos órgãos, conforme relatório final.
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AÇÃO 10/2018
Fortalecer os marcos normativos da atuação da PREVIC e da SPREV no que se refere 
a entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) e a Regimes Próprios de 

Previdência Social (RPPS)

Coordenador: MPF

Coordenadores Adjuntos: PREVIC e SPREV

Colaboradores: BB, BCB, CEF, COAF, CGU, CVM, PF, PGE/BA, REDE, CC-PR, TCU, MP/MS e 
SUSEP

Reuniões realizadas: 7

Produtos esperados: 

a) Diagnóstico sobre os marcos normativos, em especial sobre os instrumentos de 
fiscalização e responsabilização por parte da PREVIC e da SPREV; 

b) Proposta de aperfeiçoamento da Lei nº 7.492, de 1986, reforçando sua aplicabilidade 
a gestores de RPPS e a prestadores de serviços; 

c) Proposta de aperfeiçoamento da Lei nº 9.717, de 1998, em relação ao processo 
sancionatório; 

d) Eventual proposta de aperfeiçoamento de outros atos normativos sobre a matéria.

Desenvolvimento da Ação:

• Para subsidiar os debates, foram realizadas diversas apresentações, por SPREV, PREVIC, 
TCU e CGU.

Resultados: 

1. Diagnóstico da carência muito aguda em relação à quantidade de recursos humanos 
da SPREV e da PREVIC, considerando suas atribuições e responsabilidades;

2. Anteprojeto de Lei para alterar a Lei Complementar nº 108, de 2001, no que se refere 
aos requisitos e procedimentos de escolha de dirigentes das EFPC;

3. Anteprojeto de Lei para alterar a Lei nº 12.154, de 2009, no que se refere à escolha dos 
dirigentes da PREVIC;

4. Recomendações sobre a integração das atividades dos órgãos públicos atuantes na 
temática, com planejamento em 2019 e efeitos em 2020;

5.  Apoio à parte do Projeto de Lei nº 6.088, de 2016, que trata da criação de procedimento 
disciplinar no âmbito da SPREV em desfavor de dirigentes dos Regimes Próprios de Previdência Social 
(RPPS) de Estados, Distrito Federal e Municípios e do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP;

6. Anteprojeto de lei que acrescenta causa de aumento de pena na Lei nº 7.492, de 1986, 
(que define os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional – SFN) quando se tratar de crime em 
desfavor das entidades mencionadas no artigo 171, § 3.º, do Código Penal, com o acréscimo das 
entidades de previdência;

7. Recomendação para que haja métrica de medição pelos Tribunais de Contas Estaduais 
e Municipais na fiscalização dos respectivos RPPS;

8. Recomendação destinada à PREVIC e à SUSEP para avaliarem a proposição de 
mecanismo visando que, em caráter cautelar, esses órgãos fiscalizadores de entidades de previdência 
complementar possam reduzir os limites de aplicação dos recursos garantidores dessas entidades.
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Encaminhamentos:

a) Publicação e divulgação do diagnóstico mencionado no Resultado 1, e envio de ofícios 
a esses dois órgãos e às Secretarias Executivas dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento;

b) Dar os devidos encaminhamentos aos Anteprojetos de Lei mencionados nos Resultados 
2, 3 e 6, para se transformarem em Projetos de Lei do Poder Executivo;

c) Publicação e divulgação das recomendações mencionadas no Resultado 4, além de 
expedientes aos órgãos nelas mencionados;

d) Dar o devido encaminhamento ao apoio ao Projeto de Lei nº 6.088, de 2016 (mencionado 
no Resultado 5), para a SEGOV-PR tomar conhecimento do posicionamento e fazer gestões no 
Congresso Nacional pela aprovação da matéria; e

e) Enviar expedientes aos órgãos e entidades de que tratam as recomendações 
mencionadas nos Resultados 7 e 8.
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AÇÃO 11/2018
Aperfeiçoar a atuação das Polícias Civis na investigação de crimes de lavagem de 

dinheiro

Coordenador: CONCPC

Coordenador Adjunto: SENASP

Colaboradores: ABIN, ADPF, AJUFE, COAF, MP/PR, MPDFT, PC/GO, PC/RJ, PC/RS, PC/SP, 
PC/DF, PF, REDE e Rede-Lab

Reuniões realizadas: 6

Produtos esperados: 

a) Diagnóstico sobre a cultura organizacional das Policias Civis na repressão à lavagem 
de dinheiro;

b) Propostas para aperfeiçoar a produção probatória das Polícias Civis no tocante às 
investigações envolvendo o crime de lavagem de dinheiro; e

c) Compartilhamento dos resultados da Ação com outros órgãos que atuam na prevenção 
e repressão à lavagem de dinheiro.

Desenvolvimento da Ação:

Os trabalhos foram organizados em 3 eixos: 

           (i) Estruturação – elaborar proposta de estrutura mínima nas Policiais Civis para o 
combate aos crimes de lavagem de dinheiro; 

                 (ii) Legislação – fomentar nos Estados e no Distrito Federal a criação de ato normativo 
que regulamente o art. 7º, §1º, da Lei nº 9.613, de 1998, no que tange ao perdimento às Polícias Civis 
dos bens, direitos e valores ilícitos recuperados em investigações policiais; 

                (iii) Capacitação - desenvolver proposta de ensino para nivelamento das Polícias 
Civis no  que tange às técnicas de investigação voltadas para o combate dos crimes de lavagem de 
dinheiro e recuperação de ativos ilícitos.

Resultados: 

1) Diagnóstico no tocante à atuação das polícias civis na investigação dos crimes de 
lavagem de dinheiro;

2) Desenvolvimento de curso de capacitação à distância, no âmbito da SENASP, com 
participação de conteudistas e revisores colaboradores da Ação 11, voltado para o aperfeiçoamento 
das investigações dos crimes de lavagem de dinheiro pelas polícias judiciárias;

Encaminhamentos:

a) Extensão da possibilidade de recebimento dos RIFs de ofício para todas as Polícias 
Civis – COAF;

b)  Ampliação de cursos presenciais sobre investigação de crimes de lavagem de dinheiro 
– DRCI, PF e SENASP;

c)  Entrega do EAD em condições de ser disponibilizado às Polícias Civis – SENASP;

d)  Ampliação do rol de Polícias Civis que acessam o Sistema SIMBA – MPF, DRCI 
e CONCPC;
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e)  Instalação de LAB-LD em todas as Polícias Civis, preferencialmente em suas unidades 
de inteligência – Rede LAB e DRCI; e

f)  Recomendação de que as Polícias Civis observem estrutura para investigação de 
crimes de lavagem de dinheiro.
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PROPOSTAS DE AÇÕES PARA A ENCCLA 2019

Para facilitar os trabalhos na Plenária, os Grupos de Trabalho do Gabinete de Gestão Integrada 
(GGI) receberam propostas de Ações de membros da ENCCLA e de instituições da sociedade civil, 
examinando seu alinhamento aos eixos e objetivos estratégicos do mecanismo, a saber:

 

Os Grupos de Trabalho de Combate à Corrupção (GT CC) e de Combate à Lavagem de Dinheiro 
(GT CLD) fizeram análise prévia de conformidade aos objetivos e métodos de trabalho da ENCCLA. 
Receberam parecer preliminar favorável as seguintes propostas:

30



A) COMBATE À CORRUPÇÃO

Proposta CC 1

Proponente: CGU

Nomenclatura sugerida: 

Criar Rede de Comunicação entre órgãos e entidades específicos para consolidar informações 
sobre suborno transnacional.

Eixos: Detecção e Punição

Objetivos estratégicos: 

Fortalecer os instrumentos de governança, de integridade e de controle no setor público (1);

Aprimorar os mecanismos de coordenação e de atuação estratégica e operacional do setor 
público (3); e

Aumentar a efetividade do sistema administrativo sancionador (7);

Resultados Esperados:

R1. Apresentar uma proposta de alteração normativa na Lei nº 12.846, de 2013, e/ou no Decreto 
n.º 8.420, de 2015, que crie um sistema de informações e torne obrigatória a sua remessa à CGU, 
órgão que detém competência exclusiva para apurar casos que envolvam o suborno transnacional 
cometidos por Pessoa Jurídica, o que dará não só maior efetividade e confiabilidade no microssistema 
nacional de combate à corrupção, como também vai ao encontro das recomendações já recebidas 
pelo país quando da avaliação pela OCDE.

Atividades:

A1. Diagnosticar os órgãos/entidades que recebem ou possuem tais informações;

A2. Analisar os dados recebidos/obtidos até o momento; e

A3. Propor a criação de sistema confiável para inserção de informações (pelos órgãos/entidades) 
e gerenciamento (pela CGU).
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Proposta CC 2

Proponente: TCU

Nomenclatura sugerida:

Elaborar e publicar cartilha de integridade nas compras públicas

Eixo: Prevenção

Objetivos estratégicos: 

Fortalecer os instrumentos de governança, de integridade e de controle no setor público (1); e

Aumentar a efetividade do sistema administrativo sancionador (7)

Resultado Esperado:

R1. Publicação em formato de cartilha com orientações e boas práticas para a execução de compras 
públicas dentro dos preceitos da integridade e da ética. 

Atividades:

A1. Identificar todas as etapas de uma aquisição; e 

A2. Identificar boas práticas já implantadas em órgãos e entidades da administração pública.
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Proposta CC 3

Proponente: PF

Nomenclatura sugerida: 

Enfrentamento dos saques em espécie e transferências a partir de contas públicas destinatárias de 
convênios e repasses.

Eixo: Prevenção

Objetivos estratégicos: 

Fortalecer os instrumentos de governança, de integridade e de controle no setor público (1);

Aumentar a efetividade do sistema de justiça (6); e

Aumentar a efetividade da recuperação de ativos (8).

Resultados Esperados:

R1. Diagnóstico dos resultados decorrentes dos produtos obtidos com os trabalhos desenvolvidos 
nas Ações da ENCCLA 2/2013; 06/2014; e 13/2016;

R2. Caso se entenda cabível, elaboração de Anteprojeto de Lei criminalizando os saques em espécie 
e transferências a partir de contas públicas destinatárias de convênios e repasses; e

R3. Outras medidas, normativas ou administrativas, que possam coibir as condutas.

Atividades:

A1. Fazer diagnóstico dos resultados dos encaminhamentos dados nas referidas Ações passadas 
da ENCCLA;

A2. Discussão da conveniência e da oportunidade da proposta de criação de norma com dispositivos 
penais que coíbam saques em espécie e transferência de contas públicas;

A3. Discussão do conteúdo e da forma dos dispositivos cíveis/administrativos que criarão obrigações 
para os agentes financeiros.
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Proposta CC 4

Proponente: Sociedade Civil (Observatório Social de São José/SC)

Nomenclatura sugerida: 

Desenvolver medidas pontuais objetivando o fomento à transparência pública, aos dados abertos 
e ao controle social.

Eixo: Prevenção e Detecção

Objetivos estratégicos:

Aprimorar as relações do setor público com entes privados (2);

Ampliar a transparência pública e a participação social (4).

Resultados Esperados:

R1. Fomento e apoio à criação e manutenção de um fórum online aberto para o encontro de 
cidadãos que hoje são usuários dos dados abertos e portais de transparência nas diferentes esferas 
da administração pública, visando facilitar a troca de experiências, sistematização do conhecimento 
e o compartilhamento de ferramentas de tecnologia desenvolvidas por esses cidadãos; 

R2. Fomento e apoio à realização de eventos periódicos em diferentes regiões do país para 
promover o encontro presencial e a troca de experiência e capacitação entre cidadãos que usam 
dados abertos governamentais no Brasil para o controle e participação social; e

R3. Capacitação de atores da sociedade civil.

Atividades:

A1: criação, em conjunto com a sociedade civil, e à manutenção do fórum online sobre uso de 
dados abertos no Brasil;

A2. ampla divulgação e fomento do uso desse fórum para consolidá-lo como local de encontro e 
troca de informações;

A3. organização de eventos nas diferentes regiões do país que promovam o encontro e a troca de 
experiências do público-alvo do fórum; e

A4. projeto e operação de uma plataforma que facilite o uso de tecnologia para o controle social, 
possivelmente aproveitando os esforços já feitos (e que resultaram em software livre) pelo TCU na 
Nuvem Cívic.
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Proposta CC 5

Proponente: Banco do Brasil 

Nomenclatura sugerida: 

Concessão de acesso on line às instituições de controle, fiscalização e persecução penal aos extratos 
que envolvam recursos públicos

Eixo: Prevenção e Detecção

Objetivos estratégicos:

Fortalecer os instrumentos de governança, de integridade e de controle no setor público (1);

Aprimorar as relações do setor público com entes privados (2);

Aprimorar os mecanismos de coordenação e de atuação estratégica e operacional do setor 
público (3); e

Ampliar a transparência pública e a participação social (4).

Resultados Esperados:

R1. Acesso das referidas instituições às movimentações financeiras dos entes públicos, por meio de 
senha e sem a necessidade de ordens judiciais.

Atividades:

A1. Para que as autoridades competentes tenham acesso sem a necessidade de quebra judicial 
das movimentações financeiras de entes públicos, o grupo deveria estudar a questão para verificar 
a necessidade de ajustes na Lei Complementar nº 105, de 2001 (Lei do Sigilo Bancário), e o livre 
acesso no SIMBA para esses tipos de movimentações. 
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Proposta CC 6

Proponente: PCSP

Nomenclatura sugerida: 

Prevenção e combate à corrupção e à lavagem de dinheiro por parte de agentes públicos por meio 
do acompanhamento da evolução patrimonial e dos bens em uso.

Eixos: Prevenção, Detecção e Punição

Objetivos estratégicos: 

Fortalecer os instrumentos de governança, de integridade e de controle no setor público (1);

Aprimorar as relações do setor público com entes privados (2);

Aprimorar os mecanismos de coordenação e de atuação estratégica e operacional do setor 
público (3);

Ampliar a transparência pública e a participação social (4);

Aumentar a efetividade do sistema preventivo de lavagem de dinheiro (5); e

Aumentar a efetividade do sistema de justiça (6).

Resultados Esperados:

R1. Relatório com diagnóstico da situação em vigor com proposta de melhores práticas a fim de 
viabilizar o incremento da atuação do aparato estatal, sobretudo Corregedorias, Controladorias, 
Cortes de Contas, Ministérios Públicos e Polícias, dentre outros congêneres, para monitorar, 
prevenir e reprimir a corrupção, em sentido abrangente, a improbidade administrativa e a lavagem 
de dinheiro;

R2. Proposta de regulamentação, complementar, se necessária, objetivando a implementação 
das melhores práticas indicadas fornecendo os meios para se atingir os resultados no sentido de 
aprimorar o monitoramento e acompanhamento da incompatibilidade patrimonial e das medidas 
necessárias à repressão à corrupção, em sentido abrangente, e à lavagem de dinheiro envolvendo 
agentes públicos;

R3. Proposta de curso, treinamento, cartilha ou campanha objetivando a conscientização sobre a 
matéria, estimulando a prevenção e a repressão das práticas de corrupção em sentido amplo, a 
lavagem de dinheiro decorrente, e o aprimoramento do monitoramento da evolução patrimonial 
na qualidade de sinal de alerta; 

R4. No âmbito do Poder Executivo Federal, já existe a possibilidade de o servidor público autorizar 
o acesso a suas declarações de imposto de renda por meio do SIGEPE – Sistema de Gestão de 
Pessoas. No entanto, o servidor ainda tem a opção de entregar a declaração de bens e valores 
ou a autorização de acesso no Setor de Pessoal do seu Órgão de lotação. Como proposta para a 
Administração Pública Federal, sugere-se alterar a Portaria Interministerial MP/CGU nº 298, de 06
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de setembro de 2007, de forma que, para fins de cumprimento do disposto no Art. 13 da Lei nº 
8.429, de 2 de junho de 1992, o servidor só terá a opção de autorizar o acesso às suas declarações 
via SIGEPE. O objetivo dessa alteração é agilizar o acesso às declarações de bens e renda por parte 
dos órgãos de controle;

R5. Definir com a Secretaria da Receita Federal o fluxo de trabalho para entrega das declarações e 
prazos de respostas, a fim de agilizar o processo de análise; e

R6. Em outra perspectiva, de forma a abranger todas as esferas e poderes, poder-se-ia modificar o 
art. 13 da Lei n.º 8.429, de 1992, para que cada agente público fizesse o upload de sua Declaração 
de Ajuste Anual do IR no Sistema Eletrônico de Registro de Bens e Valores (a exemplo do Sispatri, 
sistema desenvolvido pelo município de São Paulo), o qual seria responsável não só por armazenar 
as declarações, mas também por cruzar os dados e produzir informações relevantes e úteis para o 
acompanhamento da evolução patrimonial dos agentes públicos.

Atividades:

A1. Elaborar estudos sobre a questão com vistas às melhores práticas no acompanhamento 
da evolução patrimonial de agentes públicos atuantes em todas as entidades federadas, não 
apenas dos bens de propriedade, mas também daqueles de uso além daqueles relacionados com 
interpostas pessoas;

A2. Verificar a coerência da legislação em vigor em compasso com a presente propositura no sentido 
de viabilizar, por todas as esferas, acompanhar a evolução patrimonial dos bens pertencentes aos 
agentes públicos, em uso por aqueles, além daqueles em poder de interpostas pessoas;

A3. Rever os critérios da declaração anual de bens para eventualmente abranger aqueles adquiridos 
para os familiares, interpostas pessoas bem como aqueles em uso pelo servidor público ainda 
que em nome de terceiros, além da viabilidade do emprego dessas informações para fins de 
acompanhamento da evolução patrimonial por setores de análise e/ou inteligência, sobretudo 
no âmbito das Corregedorias, Controladorias, Cortes de Contas, Ministérios Públicos e Polícias, 
dentre outros congêneres, a fim de que possam adotar as medidas necessárias para a prevenção e 
repressão da corrupção, em sentido abrangente, da improbidade administrativa, e da lavagem de 
dinheiro; e

A4. Criar mecanismos de automatização da análise das declarações de Bens e Renda.
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Proposta CC 7

Proponente: AGU

Nomenclatura sugerida: 

Diagnóstico de identificação dos fluxos de trabalho, processos e procedimentos administrativos 
apuratórios, e outros, que tenham como objetivo ou resultado possível: 1) prevenir corrupção; 
2) apurar a ocorrência ou instruir em sua percepção; e 3) Responsabilizar extrajudicialmente ou 
permitir a responsabilização judicial dos responsáveis e a efetiva recuperação de ativos. 

Eixos: Prevenção, Detecção e Punição

Objetivos estratégicos:

Fortalecer os instrumentos de governança, de integridade e de controle no setor público (1);

Aprimorar os mecanismos de coordenação e de atuação estratégica e operacional do setor público (3);

Aumentar a efetividade do sistema de justiça (6);

Aumentar a efetividade do sistema administrativo sancionador (7); e 

Aumentar a efetividade da recuperação de ativos (8).

Resultados Esperados:

R1. Diagnósticos com os principais tipos de processos ou procedimentos que representem fluxos 
extrajudiciais de prevenção, apuração ou punição por atos de corrupção, por instituição no âmbito 
federal que participe da Ação;

R2. Classificação dos fluxos existentes dentre os eixos Prevenção, Detecção e Punição;

R3. Acaso existentes dados básicos ou elaborados quanto a marcos temporais, de eficácia e/ou 
resultados, utilizá-los em classificação possível; e

R4. Identificar dentre os fluxos aqueles que se voltam a resultados extrajudiciais, como decorrência 
do poder de polícia e aqueles que serviriam, em relação de sequenciamento, à instrução ou 
viabilização de uma próxima etapa de responsabilização, inclusive judicial.

Atividades:

A1. Coletar dados dos órgãos de controle de nível federal como TCU, CGU, PF, MPF e AGU, além 
de Ministérios do Executivo (tomadas de contas), quanto aos tipos e quantitativos de expedientes 
administrativos ou extrajudiciais que representem fluxos de prevenção, apuração ou punição por 
atos de corrupção;

A2. Analisar os resultados obtidos e validá-los quantos aos normativos estruturantes de cada 
respectiva instituição;

A3. Classificar os fluxos identificados quanto ao objetivo ou resultado esperado, quanto ao eixo de 
atuação e, eventualmente, quanto aos marcos temporais e de eficácia.
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B) COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO

Proposta CLD 1

Proponente: PF

Nomenclatura sugerida: 

Verificação da qualidade, abrangência e tempestividade das informações prestadas pelas 
instituições financeiras às autoridades judiciárias, policiais e ministeriais, via Sistema de Investigação 
de Movimentação Bancária e Financeira (SIMBA).

Eixos: Detecção e Punição

Objetivos estratégicos:

Aumentar a efetividade do sistema de justiça (6); e

Aumentar a efetividade da recuperação de ativos (8);

Resultado Esperado: 

R1. Melhoria efetiva do funcionamento do SIMBA (qualidade, abrangência e celeridade).

Atividades:

A1. Verificação, junto ao BCB e à FEBRABAN, da existência de eventuais demandas por parte das 
instituições financeiras relativas à dificuldade no cumprimento da Carta Circular nº 3.454, de 2010;

A2. Mapeamento, junto aos gestores do sistema SIMBA, de dados estatísticos sobre percentuais de 
informações bancárias rejeitadas em análises prévias no SIMBA, os motivos da rejeição e os prazos 
médios do envio dos dados, por instituição financeira, entre outros dados; 

A3. Verificação, junto ao BCB e à FEBRABAN, de possíveis medidas a serem tomadas para melhoria 
efetiva (incremento da qualidade e da celeridade) do funcionamento do SIMBA; e

A4. Análise de novos produtos a serem incluídos para transmissão via SIMBA.
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Proposta CLD 2

Proponente: PF

Nomenclatura sugerida: 

Elaborar diagnóstico e propor a regulamentação do artigo 7°, §1°, da Lei n° 9.613, de 3 de março 
de 1998.

Eixos: Prevenção, Detecção e Punição

Objetivos estratégicos:

Aumentar a efetividade do sistema preventivo de lavagem de dinheiro (5);

Aumentar a efetividade do sistema de justiça (6); e

Aumentar a efetividade da recuperação de ativos (8);

Resultado Esperado: 

R1. Levantamento (i) do quadro nacional da regulamentação do artigo 7°, § 1°, da Lei n° 9.613, de 
1998, no âmbito federal e estadual; e (ii) de eventuais experiências no Direito Comparado; 

R2. Proposição de medidas para a devida regulamentação do tema.

Atividades:

A1. Estudo sobre o quadro atual de regulamentação do artigo 7°, § 1°, da Lei n° 9.613, de 1998, no 
âmbito federal e estadual; 

A2. Analisar eventuais regulamentações a partir do Direito Comparado; e

A3. Proposição de medidas para a devida regulamentação do dispositivo legal.
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Proposta CLD 3

Proponentes: COAF

Nomenclatura sugerida: 

Avaliar a necessidade de propor atualização do art. 9º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, de 
forma a estabelecer claramente os setores econômicos comunicantes e seus órgãos reguladores.

Eixo: Prevenção

Objetivo estratégico:

Aumentar a efetividade do sistema preventivo de lavagem de dinheiro (5).

Resultados Esperados:

R1. Anteprojeto de Lei para alteração do art. 9º da Lei nº 9.613, de 1998.

Atividades: 

A1. Análise, sob a perspectiva do risco de utilização do setor econômico para fins de LD/FT, da lista 
de pessoas obrigadas prevista no art. 9º da Lei nº 9.613, de 1998, para fins de exclusão ou manu-
tenção na lei;

A2. Análise da necessidade de inclusão de novos setores econômicos no art. 9º da Lei nº 9.613, 
de 1998; e

A3. Análise dos órgãos reguladores ou fiscalizadores responsáveis pela expedição de regras de 
PLD/FT para os setores listados no art. 9º da Lei nº 9.613, de 1998.
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Proposta CLD 4

Proponente: MPF

Nomenclatura sugerida: 

Integrar notários e registradores no combate à prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e 
corrupção.

Eixos: Prevenção e Detecção

Objetivos estratégicos:

Aprimorar os mecanismos de coordenação e de atuação estratégica e operacional do setor 
público (3); 

Aumentar a efetividade do sistema preventivo de lavagem de dinheiro (5);

Aumentar a efetividade do sistema de justiça (6); e

Aumentar a efetividade da recuperação de ativos (8).

Resultados Esperados:

R1. Diagnóstico sobre os marcos normativos que regem a atividade notarial e de registro no Brasil 
pertinentes à temática da Ação;

R2. Análise de riscos, a partir da identificação de tipologias envolvendo atividades notariais e de registro;

R3. Análise de potencialidades das atividades, pela identificação de normas de compliance já 
aplicadas nas atividades decorrentes da sua própria normatização;

R4. Propostas de normas e sistemas para a devida e efetiva integração da atividade notarial e de 
registro no sistema brasileiro de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e à corrupção e de 
comunicações suspeitas ao COAF e a outras instituições de controle;

R5. Catálogo de operações de risco (red flags da atividade) como forma de orientar os profissionais 
diante de dúvidas em determinadas situações suspeitas; e

R6. Eventual proposta de aperfeiçoamento de outros atos normativos, legais ou infralegais, sobre 
a matéria.

Atividades:

A1: Reuniões de trabalho; e

A2. Eventualmente, organização de eventos.
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Proposta CLD 5

Proponente: PF e BCB

Nomenclatura sugerida: 

Propor alterações normativas e/ou melhoria de controles para evitar a utilização de empresas de 
fachada para a lavagem de dinheiro e outros ilícitos.

Eixo: Prevenção

Objetivo estratégico:

Aumentar a efetividade do sistema preventivo de lavagem de dinheiro (5).

Resultados Esperados:

R1. Levantamento de tipologias de lavagem de dinheiro e corrupção mediante o uso de empresas 
de fachada;

R2. Levantamento de experiências internacionais no controle da utilização de empresas de fachada;

R3. Levantamento de eventuais fragilidades na sistemática dos registros de atos constitutivos e 
alterações sociais nas Juntas Comerciais e na sistemática de concessão e cancelamento dos CNPJs 
pela Receita Federal (sob o enfoque dos cuidados para evitar as fraudes);

R4. Propostas de aprimoramento normativo e/ou de medidas para o fortalecimento de controles, 
e de mecanismos de intercâmbio de informações e comunicações aos órgãos responsáveis para 
as devidas apurações, com vistas a evitar a utilização de empresas de fachada para a lavagem de 
dinheiro; e

R5. Lista de alternativas de estruturação jurídica de empresas no País e avaliação do correlato risco 
de mau uso para LD/FT.

Atividades:

A1. Apresentações sobre tipologias levantadas em investigações de LD e corrupção com uso de 
empresas de fachada; e

A2. Apresentação sobre experiências de outros países no controle da utilização de empresas de 
fachada para LD e corrupção;

A3. Estudo sobre a atual sistemática dos registros de atos constitutivos e alterações sociais nas 
Juntas Comerciais;

A4. Estudo sobre a atual sistemática para concessão e cancelamento dos CNPJs pela Receita Federal;
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A5. Elaboração de proposta(s) normativa(s) e/ou medidas para o fortalecimento de controles para 
evitar o uso de empresas de fachada na prática de crimes;

A6. Discussão sobre o aprimoramento de mecanismos de intercâmbio de informações;

A7. Elaboração de lista de alternativas de estruturação jurídica de empresas no País e avaliação dos 
seus riscos de LD/FT.
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Proposta CLD 6

Proponente: Grupo de Trabalho da Ação 7/2018

Nomenclatura sugeria: 

Propor medida(s) para aprimorar controles ou restrições ao uso de dinheiro em espécie.

Eixo: Prevenção

Objetivo estratégico:

Aumentar a efetividade do sistema preventivo de lavagem de dinheiro (5).

Resultados Esperados:

R1. Proposta(s) de medida(s) para aprimorar controles ou restrições ao uso de dinheiro em espécie.

Atividades:

A1. Examinar os resultados da Ação 7/2018, que elaborou um primeiro esboço de minuta de 
anteprojeto de lei sobre o uso de dinheiro em espécie em operações e transações realizadas em 
todo o território nacional, com comentários e registro de correlatos consensos e dissensos;

A2. Com base nos resultados da Ação 7/2018, avançar nas discussões, com foco nos temas que 
podem ser objeto de consenso na ENCCLA, para efeito de consolidação de anteprojeto de lei (APL); e

A3. Avaliar a pertinência de outras medidas eventualmente concebidas para aprimorar controles 
ou restrições ao uso de dinheiro em espécie.
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Proposta CLD 7

Proponente: PGFN e BB

Nomenclatura sugerida: 

(1) Combate à blindagem e ocultação patrimonial por meio operações financeiras suspeitas 
e (2) avaliação de possíveis alternativas para aprimorar normas relativas à necessidade de 
conhecimento do seu cliente e à rastreabilidade e viabilizar maior controle de operações de 
saque e de cadeias de endosso.

Eixos: Prevenção, Detecção e Punição

Objetivos estratégicos:

Fortalecer os instrumentos de governança, de integridade e de controle no setor público (1);

Aprimorar as relações do setor público com entes privados (2);

Aprimorar os mecanismos de coordenação e de atuação estratégica e operacional do setor 
público (3);

Fortalecer os instrumentos de governança, de integridade e de controle na administração pública 
federal (4);

Aumentar a efetividade do sistema preventivo de lavagem de dinheiro (5); e

Aumentar a efetividade do sistema de justiça (6).

Resultados Esperados:

R1. Como resultado da ação, objetiva-se sensibilizar os órgãos de persecução envolvidos no 
combate à lavagem de dinheiro sobre a importância da questão e mapear os elementos materiais 
pertinentes para a eventual caracterização do padrão de conduta financeira identificado como 
tipologia de operação atípica, bem como critérios objetivos úteis à avaliação do risco de lavagem de 
dinheiro associado à adoção do referido padrão de conduta financeira para a criação de obstáculo à 
recuperação de ativos. Nesse contexto, busca-se também avaliar a pertinência de propor eventual 
alteração da Carta-Circular nº 3.542, de 2012, do Banco Central, para que tipo de comportamento 
financeiro identificado passe a ser contemplada entre as operações atípicas indicativas da possível 
ocorrência de crime previsto na Lei nº 9.613, de 1998, ensejando comunicação sistemática ao 
COAF, em razão da ausência de fundamento econômico para o comportamento financeiro em 
foco (manutenção sistemática de empresas no cheque especial em situações nas quais dispõem 
de recursos para o evitar) e do fato de se caracterizarem, com sua adoção, indícios de ocultação 
de valores para fins de fruição do proveito de ilícitos penais antecedentes;

R2. Estudo e eventual proposição de alteração da regulamentação do BCB no tocante ao 
fortalecimento das normas de compliance das instituições financeiras, em especial, quanto aos 
documentos exigidos para os para abertura de conta;
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R3. Estudo e eventuais proposições normativas sobre a viabilidade do fim da cadeia de endosso do 
cheque, ou da instituição de controle do endosso por meio da necessidade de preenchimento do 
CPF do beneficiário, através de um pré-cadastro do cheque na Internet, pelo emissor; elementos 
que trariam efetividade à prevenção e combate à LD, vez que as transações seriam mais facilmente 
identificadas;

R4. Estudo e eventuais proposições normativas quanto à viabilidade da exigência de provisionamento 
com três dias de antecedência para saques em espécie, reanalisando o atual limite de R$ 50.000,00; e

R5. Estudo e proposições normativas tendentes a aprimorar as comunicações ao COAF, com foco 
nos portadores que realizaram, de forma total, saques de valores iguais ou superiores ao limite de 
comunicação.

Atividades:

A1. Reunião com os órgãos da ENCCLA que trabalham com a recuperação de ativos para verificar 
a concordância quanto à questão;

A2. Reunião com o BCB e COAF para verificar a receptividade da alteração e outras eventuais 
repercussões das propostas;

A3. Estimar com o COAF e com os demais órgãos afetados o impacto quantitativo e qualitativo do 
volume de comunicações que poderia advir como resultado do primeiro item da ação proposta; e

A4. Encaminhamento de propostas de sugestões para o BCB e COAF.
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Proposta CLD 8

Proponente: PGFN

Nomenclatura sugerida: 

Grupo de estudo sobre alterações legislativas para combater a lavagem de dinheiro decorrente de 
sonegação fiscal.

Eixos: Punição

Objetivos estratégicos:

Aprimorar os mecanismos de coordenação e de atuação estratégica e operacional do setor público (3);

Aumentar a efetividade do sistema preventivo de lavagem de dinheiro (5);

Aumentar a efetividade do sistema de justiça (6); e 

Aumentar a efetividade da recuperação de ativos (8).

Resultados Esperados:

R1. Proposta de alteração legislativa com a alteração sistêmica do tratamento da sonegação fiscal 
ou com a criação de um tipo de fraude fiscal estruturada com vistas a evitar a inviabilização da 
repressão da lavagem de dinheiro cujo crime antecedente é a sonegação fiscal.

Atividades:

A1. Análise de estudos de Direito Comparado e complementação, no que couber;

A2. Audiência de especialistas;

A3. Análise de dados; e

A4. Coleta de perspectivas dos diversos órgãos;

A5. Análise de proposições legislativas existentes; e

A6. Se necessário, elaboração de emendas aos PLs existentes ou de novo Anteprojeto de Lei.
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Proposta CLD 9

Proponente: Grupo de Trabalho da Ação 11/2018

Nomenclatura sugerida:

Aperfeiçoar a atuação das Polícias Civis na investigação de crimes de lavagem de dinheiro.

Eixos: Punição

Objetivos estratégicos:

Aumentar a efetividade do sistema de justiça (6); e

Aumentar a efetividade da recuperação de ativos (8).

Resultados Esperados:

R1. Estruturação das Polícias Civis para a investigação dos crimes de lavagem de dinheiro, com 
base nas propostas apresentadas no relatório final da Ação ENCCLA 11/2018; e

R2. Compartilhamento dos resultados da Ação com outros órgãos que atuam na prevenção e 
repressão à lavagem de dinheiro.

Atividades:

A1. Fomentar a instalação de Laboratórios de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro – LAB-
LD nas Polícias Civis que não dispõem, bem como o fortalecimento das estruturas já existentes, 
inclusive para a utilização de bases de dados existentes nos órgãos parceiros;

A2. Articular cooperações técnicas das Polícias Civis com o Conselho de Atividades Financeiras 
(COAF) e com o Ministério Público Federal (MPF) para compartilhamento de informações 
e para a utilização das tecnologias de recebimento, tratamento e processamento de dados 
financeiros;

A3. Fomentar a inserção de disciplinas, nas Polícias Civis, EAD ou presenciais, nos cursos regulares 
e de aperfeiçoamento policial, relativos à investigação dos crimes de lavagem de dinheiro, inclusive 
de análise financeira com vistas a especialização de todo o efetivo policial;

A4. Fomentar os Estados e o Distrito Federal a regulamentarem o Art. 7º, §1º, da Lei n.º 9613, de 
1998, com o objetivo de destinar às Policiais Civis os ativos ilícitos recuperados decorrentes de suas 
investigações, acompanhando a evolução do tema nesses entes federativos;

A5. Identificar modelos de gestão de bens, direitos e valores ilícitos apreendidos, sequestrados e 
recuperados pelas Polícias Civis;

A6. Fomentar canais de denúncia nas Polícias Civis específicos para a coleta de informações relativas 
aos crimes de lavagem de dinheiro; 
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A7. Fomentar, nas Polícias Civis, rotinas periódicas e mecanismos de controle estatístico dos 
resultados decorrentes da investigação do crime de lavagem de dinheiro, considerando os 
resultados da Ação ENCCLA 9/2018;

A8. Análise de proposições legislativas existentes; e

A9. Se necessário, elaboração de emendas aos PLs existentes ou de novo Anteprojeto de Lei.
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Proposta CLD 10

Proponente: Grupo de Trabalho da Ação 8/2018

Nomenclatura sugerida: 

Aprofundar os estudos sobre a utilização de ativos virtuais para fins de lavagem de dinheiro, 
apresentando (i) levantamento de boas práticas relacionadas com a investigação do delito em 
diversas esferas; (ii) eventual proposta de adequação nomativa em matéria investigativa e penal.

Eixos: Prevenção, Detecção e Punição

Objetivos estratégicos:

Fortalecer os instrumentos de governança, de integridade e de controle no setor público (1);

Aumentar a efetividade do sistema preventivo de lavagem de dinheiro (5);

Aumentar a efetividade do sistema de justiça (6);

Aumentar a efetividade do sistema administrativo sancionador (7);

Resultados Esperados:

R1. Levantamento de boas práticas de investigação de lavagem de dinheiro, visando dar-lhe maior 
efetividade; e

R2. Se for julgada necessária, proposta de adequação normativa em matéria investigativa e penal.

Atividades:

A1. Identificar eventuais focos de prática do delito de lavagem de dinheiro, mediante a utilização 
de ativos virtuais, se possível, dimensionando a demanda, visando elaborar um método de 
investigação que possa ser aproveitado pelos diversos órgãos com atribuição no tema;

A2. Avaliar a regulamentação e as boas práticas de outros países, à luz da nossa realidade, nas 
investigações de lavagem de dinheiro mediante a utilização de ativos virtuais;

 A3. Avaliar eventuais propostas de adequação normativa da investigação no âmbito dos órgãos 
participantes; e

A4. Propor medida, ou conjunto de medidas (manual de compliance e diligências de investigação), 
no sentido de proporcionar maior segurança e efetividade nas investigações de lavagem de 
dinheiro.
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Proposta CLD 11

Proponente: CVM

Nomenclatura sugerida: 

Reforma da Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986 (Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional 
ou “Crimes do Colarinho Branco”), notadamente para afastar dúvida quanto à sua incidência sobre 
administradores de fundos de investimentos e de entidades de previdência.

Eixo: Punição

Objetivos estratégicos:

Aumentar a efetividade do sistema preventivo de lavagem de dinheiro (5);

Aumentar a efetividade do sistema de justiça (6);

Aumentar a efetividade do sistema administrativo sancionador (7); e

Aumentar a efetividade da recuperação de ativos (8);

Resultados Esperados:

R1. Anteprojeto de Lei reformando ou criando uma nova Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro 
Nacional, com novos tipos penais e novas penas.

Atividades:

A1. Reunião com os colaboradores para distribuição de tarefas;

A2. Verificar a efetividade da Lei nº 7.492, de 1986, no Poder Judiciário;

A3. Estudar a legislação estrangeira;

A4. Receber sugestões de colaboradores e terceiros;

A5. Debates entre os Colaboradores;

A6. Eventualmente, realizar seminário com experts da área, caso haja previsão orçamentária 
para tanto. 
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PROGRAMAÇÃO DA XVI REUNIÃO PLENÁRIA – ENCCLA 2019
19 a 23 de novembro de 2018

DIA 19/11/2018 - SEGUNDA FEIRA

HORÁRIO ATIVIDADE
17h00 Credenciamento

17h30 Plenária de abertura da ENCCLA 2019
Avaliação dos resultados  da ENCCLA 2018

(Sala Sonata 1)

20h30 Jantar

DIA 20/11/2018 - TERÇA - FEIRA

HORÁRIO ATIVIDADE

9h00 Reunião com a Sociedade Civil – Apresentações
(Sala Sonata 1)

10h30 Reunião com as Redes Estaduais – Apresentações
(Sala Sonata 1)

12h00 Almoço

14h00 Discussões dos Grupos de Trabalho (LD e Corrupção)
(Salas Vivace 1 e 2)

16h30 Coffee-Break

17h00 Discussões dos Grupos de Trabalho (LD e Corrupção)
(Salas Vivace 1 e 2)

18h30 Encerramento

20h30 Jantar

       
HORÁRIO ATIVIDADE

9h00 Discussões dos Grupos de Trabalho (LD e Corrupção)
(Salas Vivace 1 e 2)

12h00 Almoço

14h00 Discussões dos Grupos de Trabalho (LD e Corrupção)
Redação Final das Ações

(Salas Vivace 1 e 2)

16h30 Coffee-Break

DIA 21/11/2018 - QUARTA - FEIRA 
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18h30 Encerramento

20h30 Jantar

HORÁRIO ATIVIDADE

9h00 Discussões dos Grupos de Trabalho (LD e Corrupção)
(Sala Sonata 1)

12h00 Almoço

14h00 Discussões dos Grupos de Trabalho (LD e Corrupção) 
(Sala Sonata 1)

15h30 Apresentação do Secretário Executivo do Grupo de Ação Financeira 
da América Latina (GAFILAT)

16h10 Coffee-Break

18h00 Plenária de Encerramento – aprovação das Ações da ENCCLA 2019
(Sala Sonata 1)

20h30 Jantar

HORÁRIO ATIVIDADE

9h00 a 12h00 Logística de retorno dos participantes

DIA 22/11/2018 - QUINTA - FEIRA 

DIA 23/11/2018 - SEXTA - FEIRA 
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