
GRUPO PILOTO AÇÃO 11/2017

Ata da reunião realizada em 30/06/17,

 Sediada e secretariada pela Polícia Federal em Brasília.

Itens de discussão

1.  Expectativas dos participantes em relação aos trabalhos do grupo. Os participantes externaram
suas expectativas e algumas ideias sobre o funcionamento do grupo.

2.   Definição da agenda (temas a serem tratados nas duas reuniões previstas).  Os participantes
destacaram  temas  de  relevo  que  mereceriam  a  atenção  do  grupo.  Deliberou-se  por  manter  a
temática aberta, com foco na integração interinstitucional (alto nível), na estratégia e na efetividade
do combate ao crime organizado.

3.  O representante do GAECO/MPGO explicou, em breves linhas,  o modo de funcionamento do
CIRA. Trata-se de um exemplo de integração a considerar.

4. Delitos de massa: O representante da Febraban comentou os diversos tipos de informações e
outras contribuições que os Bancos tem prestado às entidades de persecução, em particular nos
delitos  de  massa.  Os  demais  participantes  ressaltaram a  importância  de  avançar  na  integração
interinstitucional para melhor enfrentar os delitos de massa.

5. Duplicidade e sobreposição de esforços: O representante da PF externou sua preocupação quanto
ao fato de que todas as entidades estão tentando combater a corrupção e, eventualmente, a fraude,
sendo que isso tem gerado duplicidade e sobreposição de esforços. Uma medida necessária é o
compartilhamento de dados (exemplo: base de dados sobre CPF e CNPJ).

6. O representante do GAECO/MPGO demonstrou as funcionalidades do Portal da Investigação do
MPGO contendo um cardápio de fontes de consulta.

Itens de ação Responsável Prazo

1.a) Acompanhar e apresentar o método
de  trabalho  do  CIRA  em  MG  e  MT  na
próxima reunião da ENCCLA e  b) convidar
um participante de um dos CIRAs para a
próxima reunião do grupo piloto.

Representante do GAECO a) 1 mês (para a próxima 
reunião da ENCCLA); b) 2 
meses (para a próxima 
reunião do grupo piloto).

2. Obter  dados  não  cobertos  por  sigilo
junto à RF (exemplo: base de dados sobre
CPF e CNPJ).

Representante do TCU 2 meses (para a próxima 
reunião do grupo piloto).

3. Sobre integração de bancos de dados, 
verificar o andamento da Ação 2/2017 da 
ENCLLA.

Representantes da PF 1 mês (para a próxima 
reunião da ENCCLA).

4. Elaborar um esboço de protocolo sobre 
acionamento de agentes/instituições com 
atribuição em casos concretos (exemplos: 
lavagem de dinheiro, fraudes bancárias, 
desvio de recursos, sonegação, cartéis, 
fraudes em licitações, fraudes em fundos 
de pensão, etc.)

Todos os participantes 2 meses (para a próxima 
reunião do grupo piloto).



5. Obter respaldo institucional (alto nível) 
para as ações do grupo piloto, inclusive 
sobre a possibilidade de criação de um 
portal de investigação compartilhado.

Todos os participantes 1 mês (para a próxima 
reunião da ENCCLA).

Participantes* Entidade E-mail e telefone

* Ver versão impresssa e assinada.


