
 

 

 

 

1 

 

Ação 7: Ampliar o compartilhamento de dados para o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. 
 

Coordenador: Rede-Lab 

 

Colaboradores: ABIN, ADPF, AGU, AMPCON, ANPR, BCB, CADE, CGU, CNMP, COAF, CONACI, 

CONCPC, CVM, DREI/SMPE/PR, GNCOC, GSI/PR, INSS, MPF, MPGO, MPM, MPMA, MPMS, MPPE, 

MPPR, MPRJ, MPRN, MPRS, MPSC, MPSP, MPT, PCMA, PCMG, PCRS, PCSC, PCSP, PF, PGE/RS, PGESP, 

PGFN, PREVIC, REDE NACIONAL DE CONTROLE, RFB, SECONT/ES, SENAD/MJSP, SENASP/MJSP, 

SP/MF, STI/MP, SUSEP, TCU, TSE. 

 

Produtos esperados: 

1) Padrões para o intercâmbio de informações; 

2) Modelos de instrumento de cooperação; 

3) Instrumentos de cooperação assinados. 

 

 
MEMÓRIA DA 6ª REUNIÃO 

 
 

1. Informações gerais 

 

• Data e horário: 13 de setembro de 2017, 14h00. 

• Local: Sala de Reuniões 210 – DRCI/MJ, Brasília – DF. 

• Pauta:  

o Avaliação de minuta de Consulta Jurídica a ser encaminhada à AGU; 

• Presentes: ABIN, AGU, AMPCON (P/ VC), BCB, CADE, CGU, CONACI, CONCPC, INSS, 

MP/GO, MP/RJ (P/ VC), PREVIC, Rede Lab / DRCI, SPREV/MF, STI/MP e TSE. 

 

2. Resumo das discussões 

 

• Rede-LAB – faz uma breve recapitulação dos debates da última reunião e informa que o 

objetivo da reunião (extraordinária) é tratar da minuta de Consulta Jurídica a ser 

encaminhada à AGU (Produto 1). Informa a minuta a ser avaliada foi encaminhada a todos 

os colaboradores com alguma antecedência, mas não recebeu nenhuma contribuição ou 

sugestão de alteração ao texto. 

 

A versão a ser apresentada foi definida em uma reunião intermediária com PGFN, AGU e 

MPM (ver anexo). Explica que os questionamentos estão elencados nos itens 1 a 11, bem 

como detalha as principais alterações. 

 

Questiona SE/ENCCLA sobre eventual encaminhamento da consulta (produto da Ação) 

antes da Reunião Plenária Anual. 

 

• SE/ENCCLA – explica que é possível haver aprovação e encaminhamento de produto antes 

da Plenária. Procedimentalmente, o produto é encaminhado ao GGI, via e-mail, e é 

estabelecido um prazo (normalmente de 7 dias) para manifestações contrárias. Caso não 

haja (aprovação tácita), o produto é considerado aprovado antes mesmo da Plenária. 

 

• Grupo esclareceu alguns pontos e todos os comentários foram registrados no próprio 

documento (em controle de revisão), o qual será enviado a todos após o término da reunião. 
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• REDE-LAB – sugere aproveitar a oportunidade para o grupo avaliar novamente a proposta 

de alteração do Decreto nº 8789/2016. Também não foram recebidas contribuições ou 

sugestões de alteração da redação. 

 

• Grupo passou a análise da proposta de alteração do Decreto nº 8789/2016, focando nas 

alterações já propostas anteriormente. Novas alterações foram feitas no próprio 

documento. 

 

 

3. Encaminhamentos 

 

• Até o dia 15 de setembro, coordenação encaminhará todos os documentos discutidos na 

reunião (Proposta de Alteração do Decreto nº8789/2016 e Consulta Jurídica), ressaltando os 

pontos principais que requerem atenção. 

• Até o dia 20 de setembro, colaboradores devem enviar seus comentários e sugestões aos 

documentos listados acima (utilizar controle de revisão do word). 

• Coordenação compilará todas as sugestões recebidas para validação na última reunião 

(26/09). 

 

 

4. Próxima reunião 

 

• Dia 26 de setembro de 2017, às 14h00, no DRCI/MJ. 

• Pauta:  

o Validação dos produtos finais; 

o Validação do relatório final da Ação. 

 

 

 

Brasília, 19 de setembro de 2017. 

 

Secretaria Executiva da ENCCLA 

Coordenação-Geral de Articulação Institucional 

Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional 

Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania 

Ministério da Justiça 


