
GRUPO PILOTO AÇÃO 11/2017 

Ata da reunião realizada em 14/09/17, 

 sediada e secretariada pelo Ministério Público Federal. 

Participantes 

Representantes, indicados ao final da ata (versão física assinada), das seguintes entidades: 
Febraban, GAECO (GO) , MPF, Previc, PF e Senasp.   

Itens de discussão 

1.  Relatório final da Ação 11 e modelo de grupo permanente: os participantes discutiram os 
resultados da Ação 11 e o modelo de grupo permanente conforme as deliberações feitas em 
22/08/17 no DRCI. 

2.  Tarefa 1 da primeira reunião (30/06) - Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos 
(CIRA): O representante do GAECO/MPGO explicou o modo de funcionamento do CIRA (GO), que 
funciona como um força-tarefa interinstitucional (MP, Procuradoria do Estado, Secretaria da 
Fazenda, Polícia Civil) com foco na recuperação de ativos; o CIRA tem atuação estratégica e de 
execução coordenada. 

3. Tarefa 2 da primeira reunião (30/06) - dados não cobertos por sigilo junto à RF (exemplo: base 
de dados sobre CPF e CNPJ): O TCU relatou as providências iniciadas (em contato com a SGI/TCU) 
para a obtenção de dados não cobertos por sigilo e as dificuldades enfrentadas na obtenção desses 
dados especialmente junto à RF. Foi estabelecido que TCU e PF seguirão em contato para identificar 
dados necessários em suporte a investigações concretas.  

4. Tarefa 3 da primeira reunião (30/06) - integração de bancos de dados (Ação 7/2017 da ENCLLA): 
A PF relatou não ter representante acompanhando a ação 2, mas se comprometeu a buscar 
informações sobre a Ação 7 andamento e compartilhar com os participantes do grupo piloto. A 
Senasp relatou sobre a integração dos bancos estaduais de identificação e se comprometeu a 
buscar mais informações e compartilhar com os participantes do Grupo Piloto  

5. Tarefa 4 da primeira reunião (30/06) - Elaborar esboço de protocolo sobre acionamento de 
agentes/instituições com atribuição em casos concretos: Os participantes entendem que esse 
esboço deverá ser elaborado pelo grupo permanente em 2018, por depender de estudo 
aprofundado e debates mais amplos, não viáveis no contexto do grupo piloto. Sugerem que essa 
tarefa seja apontada ao grupo permanente como um indicativo de pauta inicial. 

6. Tarefa 5 da primeira reunião (30/06) - Obter respaldo institucional (alto nível) para as ações do 
grupo piloto: Os participantes relataram tem apoio institucional alto nível para a criação do grupo 
permanente.  

7. Delitos de massa: MPF e PF discutiram possíveis estratégias operacionais  para delitos de massa, 
incluindo métodos como o da Operação Tentáculos, e se comprometeram a avançar nessa 
discussão como foco inicial em fraudes contra instituições financeiras, mas podendo abarcar 
fraudes em geral.  

8. Serviço de Repressão aos Crimes Cibernéticos (SRCC): A PF relatou sobre as atividades do SRCC e 
a renovação em curso do Acordo de Cooperação Técnica com a Febraban. 

 



 

Itens de ação Responsável Prazo 

1. Contribuir para a redação do relatório 
final da Ação 11. 

Representantes do MPF e 
da PF. 

15 dias 

2. Obter dados não cobertos por sigilo, 
especialmente junto à RF (exemplo: base 
de dados sobre CPF e CNPJ), em suporte a 
investigações concretas. 

Representantes do TCU e 
da PF. 

4 meses, com possível 
seguimento do grupo 
permanente em 2018. 

3. Sobre integração de bancos de dados: a) 
verificar o andamento da Ação 7/2017 da 
ENCLLA; b) verificar o andamento da 
integração dos bancos estaduais de 
identificação. 

a) Representante da PF; b)  
representante da Senasp. 

a) 15 dias; b) 15 dias.  

4. Avançar na discussão sobre possíveis 
estratégias operacionais  para delitos de 
massa, incluindo métodos como o da 
Operação Tentáculos, como foco inicial em 
fraudes contra instituições financeiras, 
mas podendo abarcar fraudes em geral.  

Representantes do MPF e 
da PF. 

4 meses, com possível 
seguimento do grupo 
permanente em 2018. 

5. Compartilhar entre os participantes o 
Acordo de Cooperação Técnica entre a PF 
e a Febraban. 

Representante da PF. 15 dias. 

Participantes* Entidade E-mail e telefone 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

* Conforme lista de assinaturas. 


