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Estratégia consensual 
 
A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro - Enccla é um 
fórum de deliberação do Estado brasileiro, constituído por órgãos que atuam na 
prevenção e combate à corrupção e à lavagem de dinheiro que, de forma articulada e 
consensual, identificam as deficiências e propõem as soluções para aprimoramento dos 
sistemas antilavagem e anticorrupção. 
 
Certamente, a pesquisa CEJ nº 9 - “UMA ANÁLISE CRÍTICA DA LEI DOS CRIMES DE 
LAVAGEM DE DINHEIRO” -, realizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da 
Justiça Federal, e o trabalho da comissão criada pela Portaria CJF nº 98, de 2002, 
“Analisar os problemas e propor soluções a fim de aprimorar a Lei nº 9.613/98 para tornar 
efetivo o combate à lavagem de dinheiro”, contribuíram para o surgimento da Enccla. 
 
Em 10 anos, os representantes dos órgãos participantes aprimoraram seus 
conhecimentos anticorrupção e antilavagem e contribuíram para que suas instituições se 
fortalecessem, já que os servidores compartilharam experiências e práticas institucionais 
próprias, que foram incorporadas mutuamente. 
 
Desde a sua criação, a Estratégia Nacional apresentou alterações em sua estrutura e 
funcionamento, mantendo, sempre, sua Plenária, com a participação de todos os órgãos 
integrantes: os Grupos de Trabalho, constituídos por órgãos participantes ou convidados; 
o Gabinete de Gestão Integrada - GGI, constituído por órgãos participantes, com 
atribuições de planejamento e de execução, e o Departamento de Recuperação de Ativos 
e Cooperação Jurídica Internacional - DRCI na função de Secretaria Executiva da Enccla. 
 
No período de 5 a 7 de dezembro de 2003 (Encla 2004), em Pirenópolis (GO), as 
autoridades do Executivo, do Judiciário e do Ministério Público, responsáveis pelo 
combate à lavagem de dinheiro, reuniram-se para desenvolver uma estratégia conjunta, 
inaugurando, assim, com a aprovação de 32 metas, que foram desenvolvidas em 2004, a 
Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro. 
 
No fim de 2004 (Encla 2005), ainda em Pirenópolis (GO), e com a realização de reunião 
preparatória prévia - Enclinha, a Plenária da Estratégia Nacional aprovou 43 metas, que 
foram desenvolvidas em 2005. Em 18/02/2004, foi criado o Departamento de 
Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional - DRCI, pelo Decreto n.º 
4.991/2004, subordinado à Secretaria Nacional de Justiça - SNJ do Ministério da Justiça. 
 
No período de 8 a 11 de dezembro de 2005 (Encla 2006), em Vitória (ES), com a 
realização de reunião preparatória prévia - Enclinha, a Estratégia Nacional aprovou 29 
metas, que foram desenvolvidas em 2006. 
 
No encerramento de 2006 (Enccla 2007), em Ribeirão Preto (SP), a Estratégia Nacional 
aprovou 33 metas, que foram desenvolvidas em 2007, e 20 recomendações dirigidas aos 
entes de todos os poderes e de todas as esferas de governo. Nela incorporou uma nova 
vertente de importância essencial para o Estado brasileiro - O COMBATE À 
CORRUPÇÃO -, com o acréscimo de um segundo “C” em sua sigla, Estratégia Nacional 
de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro - Enccla, ampliando sua área de 
atuação. 
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No período de 28 a 30 de novembro de 2007 (Enccla 2008), em Itaipava (RJ), a Plenária 
da Estratégia Nacional aprovou 22 metas, que foram desenvolvidas em 2008. Antes, em 
Pirenópolis (GO), no período de 24 a 27 de outubro de 2007, foi realizada a última reunião 
preparatória do ciclo (Encclinha). 
 
No período de 25 a 28 de novembro de 2008 (Enccla 2009), em Salvador (BA), a 
Estratégia Nacional aprovou 16 ações, segmentadas, respectivamente, em Grupo 
Operacional e Estratégico (9), Grupo Jurídico (4) e Grupo de Tecnologia da Informação - 
TI (3), que foram desenvolvidas em 2009. 
 
No período de 17 a 20 de novembro de 2009 (Enccla 2010), novamente em Salvador 
(BA), a Estratégia Nacional aprovou 21 ações, que foram desenvolvidas em 2010, e 4 
recomendações dirigidas aos entes de todos os poderes e de todas as esferas de 
governo. 
 
No final do ano de 2010 (Enccla 2011), em Florianópolis (SC), a Estratégia Nacional 
aprovou 17 ações, que foram desenvolvidas em 2011, e 5 recomendações dirigidas aos 
entes de todos os poderes e de todas as esferas de governo. 
 
No período de 22 a 25 de novembro de 2011 (Enccla 2012), em Bento Gonçalves (RS), a 
Estratégia Nacional aprovou 14 ações, que foram desenvolvidas em 2012, e 
recomendações dirigidas aos entes de todos os poderes e de todas as esferas de 
governo. 
 
Nesse período (2003 -2012), a Estratégia Nacional apresentou resultados positivos, que 
contribuíram na prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e às práticas de 
corrupção, com medidas de aprimoramento - a Especialização das Varas Federais de 
Processamento e Julgamento dos Crimes de Lavagem de Dinheiro; a Rede de 
Laboratórios de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro; o Programa Nacional de 
Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro 
(PNLD); o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS); a Nova redação 
da lei de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 12.683, de 2012) etc. - que repercutiram e 
fomentaram iniciativas, também, no âmbito dos órgãos participantes. 
 
A Estratégia é consensual porque todas as decisões são tomadas, por consenso, pelos 
representantes dos órgãos participantes, que integram os Grupos de Trabalho, o Gabinete 
de Gestão Integrada - GGI e a Plenária, sendo, esta, a qualidade marcante do fórum e, 
sem dúvida, a razão do seu sucesso. 
 
No período de 26 a 30 de novembro de 2012, em João Pessoa (PB), ocorrerá o décimo 
aniversário de realização da Enccla, que, afora o regozijo natural, trará para os 
representantes dos órgãos participantes um momento de reflexão e de avaliação do 
caminho percorrido. 
 
Dessa avaliação, fluirá naturalmente a certeza de que os acertos foram maiores do que os 
erros, o que trará para seus integrantes maior responsabilidade para a segunda fase de 
sua trajetória. 
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Por fim, e considerando o processo contínuo de aprendizagem da sociedade do 
conhecimento, há de se buscar o aprimoramento do processo de criação consensual, 
agora, sob a abordagem de risco preconizada pelo Grupo de Ação Financeira - GAFI, com 
a identificação de ameaças e oportunidades e, mesmo, com a análise prospectiva de 
cenários, para desenvolver e executar políticas eficientes e eficazes de prevenção e 
combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e da 
proliferação de armas de destruição em massa. 
 
Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2012. 
 
Willis Pereira da Silva 
Editor - blogdowillis 


