
Comunicado nº 1/2022      Brasília, 28 de janeiro de 2022

EDITAL 2CCR Nº 1, DE 27 DE JANEIRO DE 2022

  Considerando as ações aprovadas durante a XIX Reunião Plenária da Estratégia Nacional de Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro - ENCCLA 2022, a 2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLI-
CO FEDERAL torna pública a chamada de inscrição para interessados em representar as ações listadas abaixo:

Ação 2 – Diagnos�car os desafios e propor medidas para o aperfeiçoamento dos requisitos de iden�ficação do beneficiá-
rio final de acordo com a Recomendação 24 do GAFI – Transparência e Propriedade da Pessoa Jurídica.

Ação 3 - Aprimorar a supervisão em matéria de PLD/FT na a�vidade de mineração e de comércio de metais e pedras pre-
ciosas, com proposta de estabelecimento de um marco regulatório para disciplinar a aplicação dos deveres dispostos 
nos ar�gos 10 e 11 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, no setor.

Ação 4 – Iden�ficar os desafios e propor medidas para aperfeiçoar o controle de transporte transfronteiriço de valores 
de acordo com a Recomendação 32 do GAFI – Transportadores de Valores.

Ação 5 – Compreender, no âmbito das Organizações da Sociedade Civil (OSC), os segmentos e a�vidades de maior risco 
ao financiamento do terrorismo e propor medidas para sua mi�gação.

Ação 6 – Consolidar as esta�s�cas nacionais rela�vas a inves�gações, processos e condenações, apreensões e confiscos, 
vinculados aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e delitos antecedentes.

Ação 8 – Propor medidas para aprimorar a coordenação e resposta das autoridades competentes à lavagem de dinheiro 
associada às pirâmides financeiras e esquemas “Ponzi”.

Ação 9 – Aprofundar os estudos sobre os riscos de lavagem de dinheiro,  associados a estruturas societárias offshore e 
arranjos para alocação de patrimônios cons�tuídos no exterior, especialmente em paraísos fiscais.

1.   DO OBJETIVO
  O obje�vo deste edital é selecionar 2 (dois) representantes, sendo um �tular e um suplente, para atuarem 
nas ações 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, conforme listadas acima. 

2.   DA FINALIDADE
  A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) tem por finalidade cons-
truir um ambiente organizado para facilitar a ar�culação dos diversos órgãos públicos e en�dades envolvidos com a 
temá�ca “combate aos crimes de lavagem de dinheiro e às prá�cas de corrupção”. 

3.  DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
  a) Experiência em feitos rela�vos à temá�ca de cada ação;
  b) Atuação em o�cio com atribuição criminal;

4.  DO PRAZO DE DURAÇÃO
  A indicação do representante terá a validade de 1 (um) ano.

5.  DA INSCRIÇÃO
  Os membros interessados em concorrer às vagas para as ações citadas acima deverão enviar e-mail para 
2ccr@mpf.mp.br, até as 19 horas do dia 8 de fevereiro de 2022, com o assunto: “Edital ENCCLA 2022”.
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