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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E COOPERAÇÃO JURÍDICA 
INTERNACIONAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
 
Ofício nº 325/2019/GAB-SNJ/SNJ/MJ
 
Brasília, 06 de fevereiro de 2019.
Ao Senhor
Cláudio Marçal Freire
Presidente da Associação dos Notários e Registradores do Brasil (ANOREG)
SRTVS Quadra 701, Lote 5, Bloco A, Sala 221 - Centro Empresarial Brasília
CEP 70.340-907 - Brasília/DF
Telefone: (61) 3323.1555
Correio eletrônico: anoregbr@anoregbr.org.br
 
Assunto: Indicação de representantes para atuar na Ação 12/2019 da Estratégia 
Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA).
 
 
Senhor Presidente,
 
1. Cumprimentando-o cordialmente, levo a seu conhecimento, em anexo, a Ação 
12/2019 aprovada durante a XVI Reunião Plenária da Estratégia Nacional de Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), ocorrida entre os dias 19 e 23 de novembro 
de 2018, em Foz do Iguaçu/PR.
2. A iniciativa terá por objetivo melhor integrar notários e registradores no combate e 
prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção. Considerando seu escopo, será 
fundamental a participação de representantes desses atores, como convidados.
3. Assim, com vistas a viabilizar o início dos trabalhos da ENCCLA 2019, consultamos o 
interesse dessa instituição em indicar representantes para Ação 12/2019, até 15 de fevereiro 
de 2019, informando nome; cargo; endereço eletrônico; telefone e endereço 
institucional. 
4. As indicações podem ser comunicadas por mensagem ao correio eletrônico da ENCCLA 
(enccla@mj.gov.br).
  5. De posse dessas informações, a Secretaria Executiva da ENCCLA dará início ao processo 
de convocações para as primeiras reuniões dos grupos de trabalho.
  6. É de extrema relevância lembrar que a designação deverá recair sobre pessoa com o perfil 
adequado para cada uma das atribuições. Assim, solicita-se que, ao escolher seus 
representantes na ENCCLA, a instituição leve em conta os fatores específicos mencionados 
no documento em anexo, pelo bem do andamento e dos resultados de cada Ação.



  7. Em pesquisa realizada no ano de 2016, restou indicado que o nível de contribuição do 
participante tende a ser maior quando ele designa a si mesmo como representante ou solicita 
a designação por iniciativa própria, em oposição aos casos em que ele é convidado a 
colaborar ou é designado como representante sem haver sido consultado.
  8. No âmbito do esforço conjunto de instituições dignadas a combater à corrupção e à 
lavagem de dinheiro, renovamos nossos protestos de elevada consideração e apreço e 
agradecemos pelo interesse continuado em atuar na ENCCLA. Aguardamos a indicação dos 
representantes dessa instituição até 15 de fevereiro de 2019.
  9. Seguem em anexo (i) material sobre a estrutura e o funcionamento da ENCCLA; e (ii) as 
Ações aprovadas na XVI Reunião Plenária da Estratégia.
 
Atenciosamente,
 
MARIA HILDA MARSIAJ PINTO
 Secretária Nacional de Justiça
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