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ACORDO DE C00PERAGAo TiCNICA N ' ..J7./2020

Acordo de cooperagao t6cnica que, entre si, celebram a
Uniao, por inteim6dio do Minist6rio da Mulher, da Familia
e dos Direitos Humanos, o Conselho Nacionaldo Minist6rio
POblico, o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais e o
Conselho Nacional de Ouvidores do Minist6rio POblico.
visando o recebimento, encaminhamento e o processamento
de denOncias de violag6es de direitos humanos, referentes
is atribuig6es do minist6rio pOblico brasileiro recebidas
pelos canais de atendimento da ouvidoria nacional de
direitos humanos.

A Uniao, por interm6dio do M INISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS

DIREITOS HUMANOS, com sede no Bloco A da Esplanada dos Minist6rios, Brasilia, Distrito

Federal, CEP 70.050-901, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurfdicas -- CNPJ sob o n '

27.136.980/0008-87, doravante denominado MMFDH, neste ato representado pda Ministra de

Estado, senhora DAMARES REGINA ALVES, portadora da Carteira de Identidade n ' 4,102.238

-SSP/DF, inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas - CPF sob o n ' 266.308.695-91, cujos trabalhos

servo executados por sua Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, neste ato representado por

seu Ouvidor senhor FERNANDO CESAR PEREIRA FERREIRA, e o CONSELHO NACIONAL

DO MINISTERIO PUBLICO, doravante denominado CNMP, inscrito no CNPJ/MF sob o n '

1 1.439.520/0001-1 1, com sede no Setor de Administragao Federal Sul - SAFE, Quadra 2, Lote 3,

edifTcio Adail Belmonte, CEP 70070-600, Brasilia/DF, neste ato representado por seu

PRESIDENTE, o PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, senhor ANTONIO AUGUSTO

BRANDAO DE ARAS, no uso das atribuig6es que Ihe conferem o ait. 130-A, inciso I e $ 2', inciso

1, ambos da Constituigao da Repablica de 1988, e, ainda, o art. 12, inciso XXIV, do Regimento

Interno do Conselho Nacional do Minist6rio PQblico (Resolug5o n ' 92, de 13 de margo de 2013),

com a interveni6ncia da Ouvidoria Nacional, por meio do seu Ouvidor senhor OSWALDO
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D'ALBUQUERQUE LIMA NETO, sendo testemunhado e apoiado pelo CONSELHO

NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS DOS MINIST£RIOS P©BLICOS DOS

ESTADOS E DA UNIAO, doravante denominado CNPG, por seu presidente, FABIANO

DALLAZEN, Procurador-Gerd de Justiga do Minist6rio POblico do Estado do Rio Grande do Sul,

e polo CONSELHO NACIONAL DOS OUVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DOS

ESTADOS E DA UNIAO, doravante denominado CNOMP, por seu presidente, senhor

ERICKSON GIRLEY BARROS DOS SANTOS, Promotor de Justiga do Minist6rio POblico do

Estado do Rio Grande do Norte, os quais flrmam o presente Acordo homo testemLmhas a sua

celebrag5o, consideiando o constante no processo n ' 00135.21 6620/2020-95, resolvem celeblar o

presents ACORN)O DE COOPERACAO TECNICA, em observfncia is disposig6es da Lei n '

8.666/1993 e legislagao correlacionada a materia, mediante as clgusulas e condig6es a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

O presents Acordo de Cooperag5o T6cnica tem por objeto direcionar o envio das

denOncias de viol&ncia de direitos humanos e da familia registradas nos canals de atendimento do

Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos - Sindh, da Ouvidoria Nacional de Direitos

Humanos - ONDH do Minist6rio da Mulher, da Famflia e dos Direitos Humanos : MMFDH,

relacionadas ao Minist6rio POblico brasileiro, para que este atue homo 6rgao central respoilsavel

pele fluxo de encaminhamento de den6ncias no fmbito de sua compet6ncia, juntamente com os

6rgaos competentes a serem designados pelo CNMP, Minist6rio POblico da Uni5o e Minist6rio

POblico dos Estados, con6orme especificag6es estabelecidas no plano de trabalho.

Subcliusula primeira. Para a consecug5o do objeto do presents Acordo, flca

designada a Ouvidoria Nacional do Conselho Nacional do Minist6rio POblico homo ponto focal do

participe encarregado de exercer a atividade de 6rgao central estabelecido no "kaput" desta

cliusula.

Subcliusula segunda. 0 6rgao designado na subclgusula primeira tem a

obrigatoriedade de coordenar o fluxo de tratamento dado is denOncias que servo encaminhadas As
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unidades e ramos do Minist6rio POblico brasileiro, puja metodologia deverf atender as

especiflcag6es dispostas no plano de trabalho.

Subclfusula terceira. A Ouvidoria Nacional do Minist6rio POblico ficarf

responsavel por coordenai e sistematizar o fluxo de encaminhamento das violag6es de direitos

humanos aos demais 6rgaos responsaveis pda execug5o da politica de protegao aos direitos

humanos no Ambito do Minist6rio POblico brasileiro, atrav6s da redo de ouvidorias do minist6rio

pOblico, conforme fluxo estabelecido no Plano de Trabalho.

Subclfusula quarta. No fmbito do Minist6rio POblico da Uni5o e dos Estados, o

ponto focal sera definido conforme o fluxo de encaminhamento disposto no Plano de Tlabalho.

Subcliusula quinta. Servo encaminhadas denOncias de violagao de direitos

humanos em face de mulheres, criangas e adolescentes, idosos, populag5o LGBT, igualdade racial

e demais grupos de vulneraveis, conforme estabelecido na legislagao e no fluxo de

encaminhamento deHinido pelo Minist6rio PQblico brasileiro a partir do Plano de Trabalho.

CLAuSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO

Para o alcance do objeto pactuado, os participes obrigam-se a cumprir o plano de

trabalho que, independente de transcrigao, 6 parte integrante e indissocifvel do presents Acordo de

Cooperagao T6cnica, bem homo toda documentagao t6cnica que dole resulte, cujos dados niles

contidos acatam os participes.

ctAuSULA TERCEIRA DAS 0BRIGAG6ES COMUNS

S5o obrigag6es dos partfcipes:

a) elaborar o Plano de Trabalho relativo aos objetivos deste Acordo;

b) assumir, reciprocanlente, o compromisso de atuar de maneira articulada e em

parceria, propiciando as condig6es necessirias para a implementagao de atividades conjuntas

pactuadas neste Acordo;

c) prestar as informag6es necessfrias para o bom andamento das atividades;

d) comunicar com anteced6ncia qualquer alteragao nos servigos prestados;
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e) realizar reunites conjuntas, por interesse de qualquer dos participes, para a

elaboragao e a divulgagao de quaisquer agnes e papa intercimbio de pesquisa, dados, relat6rios e

informag6es referentes is temfticas citadas nesse Acordo;

f) executar as agnes objeto dente Acordo, assim coma monitorar os resultados;

g) designer, no puzo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do presents

instrumento, representantes institucionais incumbidos de coordenar a execug5o dente Acordo;

h) responsabilizar-se por quaisquer datos porventura causados, dolosa ou

culposamente, por sous colaboradores, servidores ou prepostos, ao patrim6nio da outra parte,

quando da execug5o deste Acordo;

i) analisar resultados parciais, reformulando metas quando necessfrio ao
atingimento do resultado;

j) cumprir as atribuig6es pr6prias conforme definido no instrumento;

k) realizar vistorias em conjunto, quando necessario;

1) disponibilizar recursos humanos, tecno16gicos e materials para executar as agnes,

mediante custeio pr6prio;

m) permitir o livre acesso a agentes da adlllinistragao publica (controle interno e

externo), a todos os documentos relacionados ao acordo, assim homo aos elementos de sua

execugao;

I tJ iornecer ao parceiro as inTorma96es necessdrias e disponiveis pai'a o cumprimento

das obrigag6es acordadas;

o) manter sigilo das informag6es sensfveis (conforme classiHicagao estabelecida na

Lei n ' 12.527, de 18 de novembro de 201 1, Lei de Acesso a Informag5o --LAI) obtidas em razgo

da execugao do acordo, somente divulgando-as se houser expressa autorizag5o dos participes; e

p) obedecer is restrig6es legais relativas a propriedade intelectual, se for o cano

Subcliusula Qnica. As panes concordam em oferecer, em regime de colaboragao

mOtua, today as facilidades para a execug5o do presence instrumento, de modo a, no limite de suas

possibilidades, n5o faltarem recursos humanos, materiais e instalag6es, conforme as exig6ncias do
Plano de Trabalho
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CLAUSULA QUARTA DAS OBRIGAG6ES DO MMFDH

Para a consecugao do presente Acordo, compete ao MMFDH:

a) mobilizai sua equips t6cnica para contribuir, no que for cabfvel e dentro de suas

atribuig6es tematicas, para a consecugao do objeto do presence Acordo;

b) encaminhar as denOncias de violagao de direitos humanos com seus conteOdos

revisados, conforms fluxo estabelecido no Plano de Trabalho;

c) designar servidores visando elaborar os procedimentos necessgrios para a

execugao desse acordo;

d) disponibilizar ferramentas tecno16gicas, tais homo sitios eletr6nicos, programas

de computador e aplicativos para dispositivos m6veis de mensageria, com possibilidade de

atendimento com videochamadas em Lingua Brasileira de Sinais -- Libras; e

e) solicitar, quando necessario, informag6es consideradas relevantes para a

consecugao da presente parceria.

Subclfusula primeira. Compete a ONDH/MMFDH as atividades de 6rgao nestor

dos canais de atendimento destinados ao recebimento de denOncias de violag6es de direitos

humanos, em especial o Disque Direitos Humanos - Disque 100 e a Central de Atendimento a

Mulher Ligue 180.

Subcliusula segunda. Compete a ONDH/MMFDH disponibilizar sistema de

inform6tica e senhas para acesso para que o participe possa receber denOncias de violagao de

direitos humanos, cadastrar unidades pertinentes para o recebimento e tratamento das denancias,

consultar base de dados, realizar pesquisas e inserir respostas.

Subclfusula terceira. Quando possivel, as ferramentas disponibilizadas servo

personalizadas com as logomarcas encaminhadas polo CNMP, desde que n5o influencie na
padronizagao dos canais de atendimento da ONDH/MMFDH.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAG6ES DO CONSELHO NACIONAL
DO MINISTERIO PUBLICO
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Para a consecugao do presents Acordo, compete ao CNMP, por interm6dio do 6rgao

indicado na Subc16usula Segunda da C16usula Primeira:

a) exercer a coordenagao gerd do fluxo das denQncias enviadas polo MMFDH,

encaminhando-as para tratamento, por interm6dio da Rede de Ouvidorias, aos 6rgaos de

compet6ncias vinculados ao Minist6rio POblico brasileiro, em u111a atuagao conjunta e integrada,

conforms fluxo estabelecido no Plano de Tiabalho.

b) mobilizar equipe t6cnica para contribuir, no que for cabfvel e dentro de saas

atribuig6es temgticas, a consecugao do objeto do presente Acordo;

c) designar servidores visando elaborar os proc

execugao desse acordo;

d) divulgar, por sous memos, os canals de atendimento da ONDH, em especial o

Disque Direitos Humanos Disque 100 e a Central de Atendimento a Mulher -- Ligue 1 80;

e) sistematizar a metodologia de retorno dos encaminhamentos dados is den(tncias

enviadas peso MMFDH, confoime os ptazos e metodologia estabelecida no plano de trabalho;

f) Prestar eventuais esclarecimentos solicitados pda ONDH; e

g) Permitir a avaliagao dos encaminhamentos pda ONDH, v

fluxo de encaminhamento proposto neste Acordo.

edinlentos necessarios para a

isando aprimorar oaii

CLAUSULA SEXTA DO GERENCIAMENTO DO ACORDO DE

cooPEnAGAoTfcNlcA

No puzo de 30 (trinta) dias a contar da celebragao do presente acordo, cada partfcipe

designara formalmente, mediante portaria, preferencialmente servidores pablicos envolvidos e

responsgveis para gerenciar a parceria; zelar por seu Hid cumprimento; coordenar, organizar,

articular, acompanhar monitorar e supervisionar as agnes que servo tomadas para o cumprimento

do ajuste.

Subclgusula primeira. Competira aos designados a comunicagao com o outro

partfcipe, bem homo transmitir e receber solicitag6es, marcar reunites, devendo todas as

comunicag6es serem documentadas
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Subclgusula segunda. Sempre que o indicado n5o puder continual a desempenhar

a incumb6ncia, este deverg ser substituido. A comunicag5o deverg ser feita ao outro partfcipe, no

puzo de at6 30 (trinta) dias da ocorr6ncia do evento, seguida da identificagao do substituto.

CLAuSULA SETIMA - DO SIGILO

Nos termos do art. 31da Lei n ' 12.527, de 18 de novembro de 2011, e dos arts. 55

a 62 do Decreto n ' 7.724, de 1 6 de mano de 2012, as panes se comprometem a restringir o acesso

a dados e informag6es pessoais objeto deste Acordo de Cooperagao T6cnica, assegurando

tratamento coerente com a efetiva ptotegao da intimidade, vida privada, honda e imagem dos

titulares disses dados e informag6es.

CLAUSULA OITAVA - DOS RECURSOS 0RCAMENTARIOS E
PATRIMONIAIS

N5o haverf transfer6ncia voluntfria de recursos financeiros entry os participes para

a execugao do presente Acordo de Cooperagao T6cnica.

Subclgusula primeira. As despesas necessfrias a plena consecugao do objeto

acordado, tais homo pessoal, deslocamentos, comunicagao entre os 6rgaos e outras que se flzerem

necessarias, correr5o por conta das dotag6es especificas constantes nos orgamentos dos participes.

Subclfusula segunda. Os servigos decorrentes do presente Acordo servo prestados

em regime de cooperagao mOtua, n5o cabendo aos partfcipes qualquer remuneragao.

CLAUSULA NONA - DOS RECURSOS HUMANOS

Os recursos humanos utilizados por quaisquer dos partfcipes, em decorr6ncia das

atividades inerentes ao presents Acordo, n5o sofrergo alteragao na sua vinculagao nem acanetar5o

quaisquer anus ao outro partfcipe.

Subcliusula Qnica. As atividades n5o implicarao cess5o de servidores, que poder5o

ser designados apenas para o desempenho de agro especiflca prevista no acordo e por puzo

determinado.
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CLAUSULA DECIMA - DA VIGENCiA

O puzo de vig6ncia deste Acordo de Cooperagao serf de 24.(}:!!!!g.ea!!alrQ) meses

a partir da assinatura, podendo ser prorrogado, mediante a celebragao de aditivo, nas condig6es

previstas no art. 1 16 da Lei n ' 8.666 de 21 dejunho de 1993.

CLAuSULA nECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAG6ES

O presente Acordo poderg ser alterado, no dodo ou em parte, mediante termo aditivo,

desde que mantido o seu objeto.

CLAusuLA nECiMA SEGUNDA - DO ENCERRAMENTO

O presente acordo de cooperagao t6cnica serf extinto:

a) por advento do termo Hind, sem que os participes tenham at6 ent5o f'irtlaado

aditivo para renova-lo;

b) por den(india de qualquer dos participes, se n5o tiver mats interesse na

manutengao da parceria, notiHlcando o parceiro com anteced6ncia minima de 30 (trinta) dias;

c) por consenso dos participes antes do advento do termo final de vig6ncia, devendo

ser devidamente formalizado; e

d) por rescis5o.

Subclfusula primeira. Havendo a extingao do ajuste, cada um dos partfcipes flea

responsavel polo cumprimento das obrigag6es assumidas at6 a data do encerramento.

Subcliusula segunda. Se na data da exting5o n5o houver sido alcangado o

resultado, as panes entabular5o acordo para cumprimento, se possivel, de meta ou etapa que possa

ter continuidade posteriormente, ainda que de forma unilateral por um dos participes.

CLAUSULA DECIMA TERCEljiA DARESCISAO
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O presente instrumento podera ser rescindido justiflcadamente, a qualquer tempo,

por qualquer um dos partfcipes, mediante comunicagao formal, com aviso pr6vio de, no mfnimo,

30 (trinta) dias, nas seguintes situag6es:

a) quando houver o descumprimento de obrigagao por um dos participes que

inviabilize o alcance do resultado do Acordo de Cooperagao;

b) caso n5o sqa encaminhado o relat6rio tratando das medidas adotadas em relagao

as denOncias encalninhadas, conforme metodologia estabelecida no plano de trabalho;

c) na ocorr6ncia de faso fortuito ou de forma maior, regularmente conaprovado,

impeditivo da execugao do objeto; e

d) pda superveni6ncia de ato ou de lei que tome invigvel sua execugao, o que

ensejara sua imediata rescis5o, sem prqufzo das medidas de estilo cabiveis a esp6cie.

Subclgusula Qnica. Quando da solicitag5o da rescis5o do presents Acordo, o

CNMP deverg indycar os 6rg5os do Minist6rio POblico brasileiro que detenham a compet6ncia

originaria papa o recebimento das den6ncias, juntamente com os respectivos dados para contato

(enderego, telefone e e-mail) devidamente atualizados.

CI,AUSUI,A D£CIMA QUARTA - DA PUBS,ICAGAO

O presence Acordo de Cooperag5o T6cnica sera publicado, na forma de extrato, at6

o quinto dia atil do m6s subsequente ao da sua assinatura, no Digrio Oficial da Uniao, conforms

disposto no artigo 61, par6grafo Onico, da Lei n ' 8.666, de 21dejunho de 1993, Hicando as despesas

da publicagao a cargo do MMFDH.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

As situag6es n5o previstas no presents instrumento servo solucionadas de comum

acordo entry os partfcipes, cujo direcionamento dove visas a execugao integral do objeto.

CLAUSULA DECIMA SEXTA DACONCILIACAOEDOFORO
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As controv6rsias decorrentes da execugao do presents Acordo de Cooperagao

T6cnica, que n5o puderem ser solucionadas diretamente por mOtuo acordo entry os participes,

dever5o ser encaminhadas ao 6rg5o de consultoria e assessoramento juridico do 6rgao ou entidade

pOblica federal, sob a coordenagao e supervis5o da Cfmara de Conciliagao e Arbitragem da

Administrag5o Federal -- CCAF, 6rgao da Advocacia-Gerd da Uniao, para pr6via tentativa de

conciliagao e solugao administrativa de d6vidas de natureza eminentemente juridica relacionadas

a execugao da parceria.

Subcliusula Qnica. N5o logrando 6xito a tentativa de conciliagao e solugao

administrativa, serf competente para dirimir as quest6es decorrentes dente Acordo de Cooperag5o

o lolo da Justiga Federal da Segao Judicigria do Distrito Federal, nos termos do inciso I do artigo

109 da Constituigao Federal.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partfcipes obrigam-se ao total e

irrenuncifvel cumprimento dos termos do presents instrumento, o qual lido e achado conforme, foi

lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que v5o assinadas pelos participes, para que

produza seus legais efeitos, em Juizo ou fora dole.

Brasilia/DF, 13 de outubro de 2020

nAmAiiigiiGINA ALVES
Ministra de Estado da Mulher, da Famrlia e dos Direitos Humanos
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