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17801480 08020.006899/2021-81

Ministério da Jus�ça e Segurança Pública

 

 

Acordo de Cooperação Técnica nº 4/2022/GM

 

Processo Nº 08020.006899/2021-81

 

  

Acordo de Cooperação Técnica que entre si
celebram o Ministério da Jus�ça e Segurança
Pública, a Secretaria Nacional de Segurança
Pública, o Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos, o Conselho Nacional
do Ministério Público e o Ministério Público
do Estado do Rio de Janeiro, visando à
interoperabilidade entre soluções de
tecnologia da informação e comunicação,
bem como ao repasse de conhecimento
e possível transferências tecnológicas que
permitam a implementação do cadastro
nacional de pessoas desaparecidas.

O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - MJSP, CNPJ nº 00.394.494/0001-
36, com sede em Brasília - DF, neste ato representado pelo Ministro de Estado da Jus�ça e Segurança
Pública, ANDERSON GUSTAVO TORRES, nomeado por Decreto de 29 de março de 2021, publicado no
Diário Oficial da União de 30 de março de 2021, domiciliado na Esplanada dos Ministérios, Bloco T, 4º
andar, Gabinete, CEP 70064- 900, Brasília - DF, a SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA -
Senasp, neste ato representada pelo Secretário Nacional de Segurança Pública, CARLOS RENATO
MACHADO PAIM, nomeado pela Portaria CC/PR nº 331, de 25 de junho de 2020, publicada no Diário
Oficial da União de 26 de junho de 2020,  o MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS
HUMANOS - MMFDH, CNPJ nº  27.136.980/0008-87, com sede em Brasília - DF, neste ato representado
pela Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, CRISTIANE RORIGUES
BRITTO, nomeada por Decreto de 30 de março de 2022, publicado no Diário Oficial da União de 31 de
março de 2022, domiciliada na Esplanada dos Ministérios, Bloco A, CEP 70050-901, Brasília - DF,
o CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CNMP, CNPJ nº 11.439.520/0001-11, com sede em
Brasília - DF, neste ato representado pelo Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, o
Procurador-Geral da República ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS, no uso das atribuições que lhe
conferem o inciso I do caput e o inciso I do § 2º do art. 130-A da Cons�tuição da República de 1988, e,
ainda, o inciso XXIV do art. 12 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público
(Resolução nº 92, de 13 de margo de 2013), domiciliado no Setor de Administração Federal Sul, Quadra 2,
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Lote 3, edi�cio Adail Belmonte, CEP 70070-600, Brasília - DF, e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - MPRJ, inscrito no CNPJ nº 28.305.936/0001-40, com sede no Rio de Janeiro - RJ, neste
ato representado pelo Procurador-Geral de Jus�ça do Estado do Rio de Janeiro, LUCIANO OLIVEIRA
MATTOS DE SOUZA, nomeado pelo Decreto do Governador do Estado do Rio de Janeiro em exercício, de
6 de janeiro de 2021, domiciliado na Avenida Marechal Câmara, 370, Centro, CEP 20020-080, Rio de
Janeiro - RJ, doravante denominados Partes, resolvem celebrar o presente Acordo de Cooperação
Técnica, doravante denominado Acordo, tendo em vista o que consta no Processo Administra�vo MJSP
nº 08020.006899/2021-81, no Processo Administra�vo MMFDH nº 00135.204631/2022-94,  no Processo
Administra�vo CNMP nº 19.00.4006.0007175/2021-51 e no Processo Administra�vo MPRJ nº
20.22.0001.0007243.2022-10, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
à legislação correlacionada à polí�ca pública e suas alterações, mediante as cláusulas e condições
seguintes:

1 - CLÁUSULA  PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente Acordo de Cooperação Técnica será regido pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº
12.127, de 17 dezembro de 2009; Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011; Lei nº 13.675, de 11 de
junho de 2018; Decreto nº 9.489, de 30 de agosto de 2018; Lei nº 13.812, de 16 de março de 2019;
Decreto nº 10.046, de 9 de outubro de 2019; e Decreto nº 10.622, de 9 de fevereiro de 2021.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Cons�tui objeto deste Acordo o estabelecimento de parceria entre as Partes, visando
à interoperabilidade entre soluções de tecnologia da informação e comunicação - TIC, bem como ao
repasse de conhecimento e possíveis transferências tecnológicas que permitam a implementação do
Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas – CNPD.

Parágrafo primeiro - O CNPD tem por obje�vo implementar e dar suporte à Polí�ca Nacional de Busca de
Pessoas Desaparecidas, ins�tuída pela Lei nº 13.812, de 16 de março de 2019, e disposta pelo Decreto nº
10.622, de 9 de fevereiro de 2021.

Parágrafo segundo -  O CNPD será composto de banco de informações públicas e sigilosas, conforme
dispõe os arts. 5º e 16 da Lei nº 13.812, de 16 de março de 2019.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PLANO DE TRABALHO E DOS PRODUTOS

 O Plano de Trabalho elaborado pelas Partes na fase de planejamento do Acordo de Cooperação Técnica
consta como Anexo I a este Acordo e é de observância obrigatória na execução do objeto.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES COMUNS 

Cons�tuem obrigações comuns das partes, a fim de viabilizar a plena execução deste Acordo:

I - elaborar o Plano de Trabalho rela�vo aos obje�vos deste Acordo;

II - executar as ações objeto deste Acordo, assim como monitorar seus resultados;

III - designar, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação do presente Acordo, representantes
ins�tucionais incumbidos de coordenar sua execução.

IV - responsabilizar-se por quaisquer danos porventura causados, dolosa ou culposamente, por seus
colaboradores, servidores ou prepostos, ao patrimônio da outra parte, quando da execução deste
Acordo;

V - analisar resultados parciais, reformulando metas quando necessário ao a�ngimento do resultado;

VI - cumprir as atribuições próprias conforme definido no Acordo;

VII - realizar vistorias em conjunto, quando necessário;

VIII - disponibilizar recursos humanos, tecnológicos e materiais para executar as ações, mediante custeio
próprio;

IX - permi�r o livre acesso por agentes da administração pública (controle interno e externo) a todos os
documentos relacionados ao presente Acordo, assim como aos elementos de sua execução;
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X - fornecer aos par�cipes as informações necessárias e disponíveis para o cumprimento das obrigações
acordadas;

XI - manter sigilo das informações sensíveis, conforme classificação estabelecida na legislação vigente que
trata da matéria, ob�das em razão da execução do Acordo, somente  as divulgando se houver expressa
autorização das Partes e não encontrar vedação norma�va;

XII - obedecer às restrições legais rela�vas à propriedade intelectual, se for o caso;

XIII - informar e jus�ficar os casos excepcionais, quando não for possível cumprir determinada meta do
prazo estabelecido pelas Partes em Plano de Trabalho, elaborando jus�ficava reduzida a termo, com
exposição dos mo�vos determinantes e sugestão de novo prazo de cumprimento da referida meta;

XIV - realizar reuniões conjuntas, por interesse de qualquer das Partes, para a elaboração e a divulgação
de quaisquer ações para intercâmbio de pesquisa, dados, relatórios e informações referentes às
temá�cas citadas neste Acordo;

XV - compar�lhar informações, conhecimentos e experiências rela�vas ao fenômeno social
desaparecimento;

XVI - observar a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados, no que couber;

XVII - permi�r que os dados e as informações compar�lhados possam ser u�lizados pelo Sistema
Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de
Material Gené�co, de Digitais e de Drogas – Sinesp, e por outros sistemas disponibilizados e man�dos
pelo MSJP, com vistas à execução de polí�cas públicas;

XVIII - divulgar e incen�var a u�lização pela população em geral, por meios próprios, das soluções de TIC
de localização de desaparecidos integradas à Polí�ca Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas;

XIX - garan�r que o fornecimento de dados dos usuários, de acessos e consultas dos sistemas integrados,
fique condicionado à instauração e à  instrução de processos administra�vos ou judiciais, observados, nos
casos concretos, os procedimentos de segurança da informação e de seus usuários; 

XX - colaborar com os processos de centralização de recursos de TIC fornecidos à população civil e a
profissionais de segurança pública, jus�ça, controle, fiscalização e afins, visando à redução de tecnologias
similares e redundâncias no fornecimento de serviços; 

XXI - solicitar, quando necessário, informações consideradas relevantes para a consecução do Acordo; e

XXII - fornecer todas as informações inseridas pelo denunciante para compor o Cadastro Nacional de
Pessoas Desaparecidas.

Parágrafo único - As Partes concordam em oferecer, em regime de colaboração mútua, todas as
facilidades para a execução do presente Acordo, de modo a, no limite de suas possibilidades, não
faltarem recursos humanos, materiais e instalações, conforme as exigências do Plano de Trabalho.

5 - CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MMFDH

Cabe ao MMFDH:

I - desenvolver e manter soluções de TIC para o recepcionamento de denúncias de violação de direitos
humanos rela�vas à temá�ca de desaparecidos;

II - fornecer soluções de TIC que permitam o compar�lhamento de dados e de informações sobre pessoas
desaparecidas com os sistemas desenvolvidos e man�dos pelo MJSP, pelo CNMP e pelo MPRJ;

III - garan�r a alocação de recursos humanos, materiais, orçamentários e outros necessários à
permanente manutenção das soluções de TIC integradas aos sistemas do MJSP, do CNMP e do MPRJ;

IV - garan�r que sejam desenvolvidos e/ou implementados novos recursos de TIC necessários às
evoluções dos processos de interoperabilidade com os sistemas do MJSP, do CNMP e do MPRJ, além do
repasse de conhecimento e transferências tecnológicas que contribuam com a consolidação do CNPD;

V - desenvolver soluções de TIC que permitam o consumo de serviços fornecidos pelos sistemas do MJSP,
do CNMP e do MPRJ; e
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VI - reconhecer o Sistema Nacional de Localização e Iden�ficação de Desaparecidos (Sinalid), a�vidade
desenvolvida pelas unidades e pelos ramos do Ministério Público brasileiro por meio, ou não, dos
Programas de Localização e Iden�ficação de Desaparecidos (Plids) como a�vidade integrante da Polí�ca
Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, sendo assegurado às unidades e aos ramos do Ministério
Público, integrantes do Sinalid, cooperação mútua e acesso irrestrito ao sistema.

6 - CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MJSP

Cabe ao MJSP:

I - coordenar a implementação do CNPD;

II - executar este Acordo nos termos pactuados em observância precípua à Lei nº 13.675, de 11 de junho
de 2018, e ao Decreto nº 9.489, de 2018;

III - fornecer soluções de TIC que permitam o compar�lhamento de dados e informações sobre registros
policiais de pessoas desaparecidas com os sistemas desenvolvidos e man�dos pelo MMFDH, pelo CNMP
e pelo MPRJ;

IV - garan�r a alocação de recursos humanos, materiais, orçamentários e outros necessários à
permanente manutenção das soluções de TIC integradas aos sistemas do MMFDH, do CNMP e do MPRJ;

V - garan�r que sejam desenvolvidos e/ou implementados novos recursos de TIC necessários às
evoluções dos processos de interoperabilidade com os sistemas do MMFDH, do CNMP e do MPRJ;

VI - desenvolver soluções de TIC que permitam o consumo de serviços fornecidos pelos sistemas do
MMFDH, do CNMP e do MPRJ, além do compromisso do repasse de conhecimento e transferências
tecnológicas que contribuam com a consolidação do CNPD;

VII - reconhecer o Sistema Nacional de Localização e Iden�ficação de Desaparecidos (Sinalid), a�vidade
desenvolvida pelas unidades e pelos ramos do Ministério Público brasileiro por meio, ou não, dos
Programas de Localização e Iden�ficação de Desaparecidos (Plids) como a�vidade da Polí�ca Nacional de
Busca de Pessoas Desaparecidas sendo assegurado às unidades e aos ramos do Ministério Público,
integrantes do Sinalid, cooperação mútua e acesso irrestrito ao sistema;

VIII - assegurar ao Ministério Público em suas unidades e seus ramos acesso ao Cadastro Nacional de
Pessoas Desaparecidas, com perfis adequados à execução de suas funções ins�tucionais relacionadas ao
fenômeno do desaparecimento de pessoas e situações correlatas, bem como para exercer outras funções
que lhe forem conferidas, desde que compa�veis com sua finalidade, especialmente as previstas
no instrumento de ins�tuição do Sinalid no âmbito do Ministério Público brasileiro, ou outro que venha a
lhe suceder;

IX - não restringir ou impedir o uso do Sinalid em razão das causas, consequências e circunstâncias do
desaparecimento, ou de qualquer outro fundamento não previsto em lei, tratado ou convenção
internacional de que o Brasil faça parte; e

X - não impedir cumprimento de compromissos previamente celebrados para uso do Sinalid em sua
íntegra, inclusive na celebração de novos ajustes, desde que compa�veis com a Polí�ca Nacional de Busca
de Pessoas Desaparecidas e o acordo de cooperação que criou o Sinalid no âmbito do Ministério Público
brasileiro.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA  - DAS OBRIGAÇÕES DO MPRJ

 Cabe ao MPRJ:

I - fornecer soluções de TIC que permitam o compar�lhamento de dados e informações sobre pessoas
desaparecidas com os sistemas desenvolvidos e man�dos pelo MJSP, MMFDH e o CNMP;

II - garan�r a alocação de recursos humanos, materiais, orçamentários e outros necessários à
permanente manutenção das soluções de TIC integradas aos sistemas do MJSP, do MMFDH e do CNMP;

III - garan�r que sejam desenvolvidos e/ou implementados novos recursos de TIC necessários às
evoluções dos processos de interoperabilidade com os sistemas do MJSP, do MMFDH e do CNMP, além
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do compromisso do repasse de conhecimento e transferências tecnológicas que contribuam com a
consolidação do CNPD;

IV - desenvolver soluções de TIC que permitam o consumo de serviços fornecidos pelos sistemas do MJSP,
MMFDH e CNMP;

V - desenvolver e fornecer recursos de TIC que permitam a gestão dos dados e informações
compar�lhadas e dos órgãos e usuários que farão uso da solução de TIC que manterá o Cadastro Nacional
de Pessoas Desaparecidas; e

VI - informar sobre eventuais paradas programadas ou instabilidades no parque tecnológico do MPRJ que
impactem o uso do Sinalid aos par�cipes, de forma que possam alertar os usuários do CNPD, até que
outra solução possa ser planejada e desenvolvida conjuntamente.

8 - CLÁUSULA OITAVA - DO GERENCIAMENTO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

No prazo de 15 (quinze) dias a contar da celebração do presente Acordo, cada Parte designará
formalmente, preferencialmente 2 (dois)  servidores públicos – e respec�vos subs�tutos - para gerenciar
a parceria e zelar por seu fiel cumprimento.

Parágrafo primeiro - Compe�rá aos designados a comunicação com as outras Partes, bem como
transmissão e recepção de solicitações, marcação de reuniões, devendo todas as comunicações serem
documentadas.

Parágrafo segundo - Sempre que o indicado não puder con�nuar a desempenhar a incumbência, deverá
ser subs�tuído e o fato comunicado às outras Partes, no prazo de até 30 (trinta) dias da ocorrência do
evento, seguida da iden�ficação do subs�tuto.

9 - CLÁUSULA NONA -  DO SIGILO 

As Partes se obrigam a manter sigilo das ações executadas em parceria, u�lizando os dados passíveis de
acesso somente nas a�vidades que, em virtude de lei, lhes compete exercer, não podendo, de qualquer
forma, direta ou indiretamente, dar conhecimento a terceiros das informações trocadas entre si ou
geradas no âmbito deste Acordo, salvo as de caráter público, nos termos da lei,
e àqueles cujo acesso for determinado por ordem judicial e mediante autorização expressa entre as
Partes.

Parágrafo primeiro - A quebra de sigilo das informações disponibilizadas por meio deste Acordo, fora das
hipóteses aqui expressamente autorizadas, sujeitará o infrator às sanções penais, civis e administra�vas
previstas na legislação per�nente. 

Parágrafo segundo - Os técnicos e responsáveis do MJSP, do MMFDH, do CNMP e do MPRJ que �verem
acesso às informações ob�das em razão deste Acordo deverão assinar o Termo de Compromisso e
Manutenção de Sigilo, conforme modelo Anexo II.

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

 O presente Acordo de Cooperação Técnica não implica transferência de recursos financeiros de qualquer
ordem entre as Partes.

As despesas necessárias à plena consecução do objeto acordado – tais como as com pessoal,
deslocamentos, comunicação entre os órgãos, entre outras – correrão por conta das dotações específicas
constante nos orçamentos das Partes.

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS HUMANOS

Os recursos humanos u�lizados por quaisquer das Partes, em decorrência das a�vidades inerentes ao
presente Acordo, não terão alteração na sua vinculação e a designação para sua u�lização não acarretará
quaisquer ônus ao outro par�cipe.

Parágrafo único. As a�vidades não implicarão cessão de servidores, que poderão ser designados apenas
para o desempenho de ação específica prevista no Acordo e por prazo determinado.

12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
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O prazo de vigência deste Acordo de Cooperação Técnica será de 24 (vinte e quatro) meses a par�r da
publicação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por conveniência das Partes e mediante a
celebração de adi�vo, nas condições previstas no art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Durante o prazo de vigência deste Acordo, o Plano de Trabalho poderá ser colabora�vamente alterado
mediante proposta e desde que previamente autorizado e assinado pelas Partes, ou por quem elas
designarem.

13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES

Este Acordo de Cooperação Técnica poderá ser alterado, por mútuo entendimento entre as Partes,
mediante Termo Adi�vo, a fim de aperfeiçoar a execução dos trabalhos, exceto no tocante ao seu objeto
e quanto à inexistência de repasse financeiro.

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ENCERRAMENTO

O presente Acordo de Cooperação Técnica será ex�nto:

I - por advento do termo final, sem que as Partes tenham até então firmado adi�vo para renová-lo;

II - por denúncia de qualquer das Partes, se não houver mais interesse na manutenção da parceria,
devendo se realizar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

III - por consenso das Partes antes do advento do termo final de vigência, devendo ser devidamente
formalizado; e

IV - por rescisão:

a) havendo a ex�nção do ajuste, cada uma das Partes fica responsável pelo cumprimento das obrigações
assumidas até a data do encerramento; e

b) se na data da ex�nção não houver sido alcançado o resultado, as Partes entabularão acordo para
cumprimento, se possível, de meta ou etapa que possa ter con�nuidade posteriormente, ainda que de
forma unilateral por uma das Partes.

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO

O presente Acordo poderá ser rescindido jus�ficadamente, a qualquer tempo, por qualquer uma das
Partes, mediante comunicação formal, com aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias, nas seguintes
situações:

I - quando houver o descumprimento de obrigação por uma das Partes;

II - na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impedi�vo da execução
do objeto; e

III - pela superveniência de ato ou de lei que torne inviável sua execução, o que ensejará sua imediata
rescisão, sem prejuízo das medidas de es�lo cabíveis à espécie.

16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

O presente Acordo de Cooperação Técnica será publicado, na forma de extrato, até o quinto dia ú�l do
mês subsequente ao da sua assinatura, no Diário Oficial da União, conforme disposto no parágrafo único
do art. 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficando as despesas da publicação a cargo do MJSP.

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos de comum acordo entre as Partes, segundo as disposições con�das na
Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e nas demais normas federais aplicáveis
e, subsidiariamente, nas normas e princípios gerais dos contratos.

18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA  - DA AFERIÇÃO DE RESULTADOS

As partes deverão aferir os bene�cios e o alcance do interesse público ob�dos em decorrência do Acordo,
mediante a elaboração de relatório conjunto de execução de a�vidades rela�vas à parceria,
discriminando as ações empreendidas e os obje�vos alcançados, ao final do 12º (décimo segundo) mês e
no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento.
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19 - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA CONCILIAÇÃO E DO FORO

As controvérsias decorrentes da execução do presente Acordo de Cooperação Técnica que não puderem
ser solucionadas diretamente por mútuo acordo entre as Partes, deverão ser encaminhadas ao órgão de
consultoria e assessoramento jurídico do órgão ou da en�dade pública federal, sob a coordenação e
supervisão da Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Federal, órgão da Advocacia-Geral
da União – AGU, para prévia tenta�va de conciliação e solução administra�va de dúvidas de natureza
eminentemente jurídica relacionadas à execução da parceria.

Parágrafo único - Não logrando êxito a tenta�va de conciliação e solução administra�va, será competente
para dirimir as questões decorrentes deste Acordo de Cooperação o foro da Jus�ça Federal da Seção
Judiciária do Distrito Federal, nos termos do inciso I do art. 109 da Cons�tuição Federal.

Por estarem assim ajustados, as Partes assinam eletronicamente este Acordo para todos os fins de
direito. 

 

 

ANDERSON GUSTAVO TORRES 
Ministro de Estado da Jus�ça e Segurança Pública

 

CRISTIANE RODRIGUES BRITTO    
  Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

 
ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público

 

CARLOS RENATO MACHADO PAIM 
    Secretário Nacional de Segurança Pública

 

LUCIANO OLIVEIRA MATTOS DE SOUZA 
Procurador-Geral de Jus�ça do Estado do Rio de Janeiro

              

TESTEMUNHAS:

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________

ANEXO I
PLANO DE TRABALHO

 

1. OBJETO

1.1. Acordo de Cooperação Técnica que, entre si, celebram o Ministério da Jus�ça e Segurança
Pública, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o Conselho Nacional do Ministério
Público e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, visando à interoperabilidade entre soluções
de tecnologia da informação e comunicação, bem como ao repasse de conhecimento e possível
transferência tecnológica que permitam a implementação do Cadastro Nacional de Pessoas
Desaparecidas, conforme disposto na Lei nº 13.812, de 16 de março de 2019, e especificações
estabelecidas no  presente Plano de Trabalho.

2. DIAGNÓSTICO

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13812.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13812.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13812.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13812.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13812.htm
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2.1. O número de pessoas desaparecidas no Brasil cresce a cada ano, embora o País não tenha
como precisar este quan�ta�vo.  Foi somente em março de 2019, com a promulgação da Lei nº 13.812,
de 2019, (Ins�tui a Polí�ca Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, cria o Cadastro Nacional de
Pessoas Desaparecidas e altera a Lei nº 8.069/1990), que teve início uma série de esforços ins�tucionais
no atendimento a essa demanda an�ga da sociedade brasileira, que é uma resposta estatal para os casos
de desaparecimento.

2.2. Diante da publicação da Lei nº 13.812, de 2019, as equipes técnicas da Senasp iniciaram os
trabalhos para a sua implementação. Em fevereiro de 2021 foi publicado o Decreto Presidencial
nº 10.622, de 9 de fevereiro de 2021, que designa o Ministério da Jus�ça e Segurança Pública - MJSP, por
meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública - Senasp, como autoridade central da Polí�ca Nacional
de Busca de Pessoas Desaparecidas, bem como ins�tui o Comitê Gestor e dispõe sobre o Cadastro
Nacional de Pessoas Desaparecidas.

2.3. Nesse sen�do, o Ministro de Estado da Jus�ça e Segurança Pública publicou as Portarias
MJSP nº 68, de 10 de fevereiro de 2021, e nº 103, de 11 de março de 2021 que dispõem,
respec�vamente, sobre: Atuação dos órgãos internos do MJSP na Polí�ca Nacional de Busca de Pessoas
Desaparecidas; Ins�tui Grupos de Trabalho rela�vo às áreas de atuação da Polí�ca Nacional de Busca de
Pessoas Desaparecidas sob responsabilidade do MJSP.  

3. ABRANGÊNCIA

3.1. Abrangência nacional.

3.2. Público-alvo da parceria: População e órgãos que atuam na Polí�ca Nacional de Busca de
Pessoas Desaparecidas.

4. JUSTIFICATIVA

4.1. Não obstante a Lei nº 13.812, de 2019, ter criado o CNPD, o fato é que este cadastro ainda
não existe, sendo necessária a implementação por meio de parcerias e esforços de órgãos que de alguma
forma já contribuíam para as ações de enfrentamento ao problema dos desaparecidos no Brasil, pois o
CNPD é ferramenta imprescindível para conhecimento mais sólido sobre o fenômeno e efe�vação da
Polí�ca de que trata a referida lei.

4.2. Ins�tuída por meio do Decreto nº 10.622, de 9 de fevereiro de 2021, como autoridade
central dessa Polí�ca, a Senasp tem como algumas de suas competências: implementar, coordenar e
atualizar o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas.

4.3. Nesse sen�do, foram empreendidos esforços para conhecer e integrar sistemas já
existentes, a exemplo do Sistema Nacional de Localização e Iden�ficação de Desaparecidos - Sinalid, do
Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e
Munições, de Material Gené�co, de Digitais e de Drogas - Sinesp, bem como do aplica�vo SOS
Desaparecidos.

4.4. Desse modo, cumpre salientar as informações con�das na Nota Técnica nº 3/2021/GTST-
DESAP/DESAP/CGPI/DPSP/SENASP/MJ (SEI 15814480), que mapeou soluções de tecnologia já existentes
no Brasil referente ao registro de desaparecimento de pessoas, bem como a NOTA TÉCNICA
Nº 1/2021/DGI/SENASP/MJ (15868425) que jus�fica a necessidade do ACT para implementação do CNPD.

4.5. Acerca do sistema Sinalid, é importante ressaltar sua exitosa experiência em lidar com o
desaparecimento de pessoas. Desde o ano de 2010 e 2013, respec�vamente, os Ministérios Públicos dos
Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, por meio de Programas de Localização e Iden�ficação de
Desaparecidos - PLIDs, vêm atuando sobre o fenômeno do desaparecimento e tráfico de pessoas, de
forma a localizar e iden�ficar pessoas desaparecidas ou em situações correlatas, e tais prá�cas vêm
sendo replicadas pelos demais ramos e unidades do Ministério Público brasileiro desde 2017, quando foi
criado o Sistema Nacional de Localização e Iden�ficação de Desaparecidos.

4.6. Segundo informações do PLID/RJ, ao longo dos úl�mos 4 (quatro) anos as delegacias do
Estado do Rio de Janeiro registraram, em média, 6.000 (seis mil) casos de desaparecimento de pessoas
por ano, e no Estado de São Paulo, o PLID/SP apurou a ocorrência de 21.913 (vinte e um mil novecentos e
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treze) desaparecimentos entre janeiro e outubro de 2016, com aproximadamente 3 (três) pessoas
desaparecidas por hora.

4.7. No ano de 2012, por intermédio do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais - CNPG, 16
(dezesseis) Ministérios Públicos Estaduais e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios -
MPDFT manifestaram interesse em criar em suas estruturas programas, u�lizando como matriz o
Programas de Localização e Iden�ficação de Desaparecidos - PLID/RJ, e, ao tempo da manifestação, foram
assinados convênios com os seguintes Estados: Pará; Piauí; Maranhão; Espírito Santo; Distrito Federal;
Ceará; Rio Grande do Sul; Amazonas; Tocan�ns; Pernambuco; Mato Grosso; Alagoas e Bahia.

4.8. Entre os anos de 2017 e 2018 todas as unidades estaduais e ramos do Ministério Público
brasileiro aderiram ao Sistema Nacional de Localização e Iden�ficação de Desaparecidos, por meio de
acordo firmado junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, fazendo com que o Ministério Público
do Estado do Rio de Janeiro mantenha sistema e banco de dados hospedados naquela unidade do
Parquet, subsidiando as a�vidades dos PLIDs em todo o Brasil, hoje, o maior banco de dados público
sobre o fenômeno desaparecimento do País.

4.9. Já o SOS Desaparecidos é um aplica�vo e site desenvolvido pelo MMFDH, por meio da
ONDH, e em parceria com o Ministério de Jus�ça e Segurança Pública – MJSP, que visa auxiliar o registro,
a divulgação, a busca, o reconhecimento e a respec�va localização de pessoas desaparecidas.

4.10. Vale evidenciar que esse projeto está alinhado com a Lei nº 13.812, de 2019, cujo art. 17, §
único cita, in verbis: “O Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos manterá o Disque
100 para recebimento de denúncias de desaparecimento de crianças e adolescentes”.

4.11. Desta forma, o SOS Desaparecidos é uma extensão específica do Disque 100 para o
registro de denúncias de desaparecimento, principalmente de crianças e adolescentes. O sistema em
desenvolvimento oferta a cooperação por meio do seu uso pelos órgãos de segurança pública para
agilizar a localização de desaparecidos, visto que os agentes elencados no art. 144 da Cons�tuição
Federal de 1988 poderão u�lizá-lo para iniciar as buscas de forma imediata, dispondo de alertas
georreferenciados dos locais em que a ví�ma foi vista por úl�mo e lugares que costuma frequentar, além
do uso de ferramenta de reconhecimento facial (Face ID) para auxiliar na iden�ficação da pessoa
desaparecida.

4.12. O Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de
Armas e Munições, de Material Gené�co, de Digitais e de Drogas – Sinesp, com a finalidade de
armazenar, tratar e integrar dados e informações para auxiliar na formulação, implementação, execução,
acompanhamento e avaliação das polí�cas relacionadas com:

I - segurança pública e defesa social;

II - sistema prisional e execução penal;

III - rastreabilidade de armas e munições;

IV - banco de dados de perfil gené�co e digitais; e

V - enfrentamento do tráfico de drogas ilícitas.

4.13. Dentre as soluções de TIC do Sinesp, destaca-se o Sinesp Integração (Módulo Bole�m de
Ocorrência) como o responsável por reunir os registros eletrônicos de ocorrências policiais das 27
unidades da federação, contemplando os B.O.s de pessoas desaparecidas que são de suma importância
para a consolidação do CNPD.

4.14. O Sinesp reúne dados de diversos sistemas, como registro de ocorrências/atendimento dos
órgãos de segurança pública, além de bases federais como o Banco Nacional de Mandados de Prisão
(BNMP/CNJ) e a Base Nacional de Veículos do Denatran, obje�vando a consolidação de uma base de
dados nacional de segurança pública.

4.15. Todas as unidades federa�vas estão integradas e enviando bole�ns de ocorrência
diariamente para o Sinesp Integração;
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4.16. Atualmente, existem mais de 65 (sessenta e cinco) milhões de bole�ns na base de dados
do Integração, dos quais 243.000 (duzentos e quarenta e três mil) são B.O.s que envolvem desaparecidos
e 180.000 (cento e oitenta mil) são de B.O.s que envolvem localização de desaparecidos.

4.17. Diante do exposto, o obje�vo da parceria entre o MJSP, MMFDH, CNMP e MPRJ é
importante para viabilizar a implementação do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas em âmbito
nacional, com interoperabilidade de bancos de dados e de informações, de acordo com o previsto no
inciso IV do art. 4º da Lei 13.812, de 16 de março de 2019, que especifica que a busca  e localização de
pessoas desaparecidas terá como diretriz o desenvolvimento de sistema de informações, transferência de
dados e comunicação em rede entre os diversos órgãos envolvidos, principalmente os de segurança
pública, de modo a agilizar a divulgação dos desaparecimentos e a contribuir com as inves�gações, a
busca e a localização de pessoas desaparecidas.

4.18. Em vista disso, entende-se que a celebração da parceria promoverá a interoperabilidade
de dados necessária para a implementação do CNPD.

4.19. Destaca-se que o referido diagnós�co é elementar para o adequado desenho, execução,
monitoramento e avaliação de polí�cas públicas voltadas para o fenômeno do desaparecimento no Brasil.

5. PONTOS FOCAIS

5.1. A serem designados formalmente pelas Partes, após a publicação do Acordo de
Cooperação Técnica, conforme etapas do presente Plano de Trabalho.

6. OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICO

6.1. Obje�vo geral: Viabilizar a interoperabilidade entre soluções de tecnologia da informação
e comunicação que permitam a implementação do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, bem
como o repasse de conhecimento e transferências tecnológicas.

6.2. Obje�vos Específicos:

6.2.1. Desenvolver e fornecer soluções de tecnologia da informação e comunicação (TIC) que
permitam a interoperabilidade entre os sistemas do MJSP, MMFDH,  CNMP e MPRJ voltados à busca de
pessoas desaparecidas, além do repasse de conhecimento e transferências tecnológicas que contribuam
com a consolidação do CNPD;

6.2.2. Estabelecer processos de gestão que apoiem a sustentação e a evolução do Cadastro
Nacional de Pessoas Desaparecidas.

7. METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO

7.1.  A colaboração de cada um dos par�cipes se dará por meio do cumprimento das
obrigações, em regime de colaboração mútua, no limite de suas competências ins�tucionais.

7.2. O Acordo de Cooperação Técnica será executado conforme as obrigações, etapas e
cronograma de ação pactuados.

8. ETAPAS E CRONOGRAMAS DE AÇÃO

8.1. Plano de Ação

 Ação Responsável Meta Prazo

 1 Levantar requisitos para
interoperabilidade dos sistemas

MJSP,
MMFDH e

MPRJ

Iden�ficar requisitos
para interoperabilidade

 60 (sessenta)
dias após a

assinatura     

 2 Avaliar a viabilidade técnica de
internalização do Sinalid no MJSP

MJSP, MPRJ
e CNMP

Concluir a análise
técnica da viabilidade

de internalização

180 (cento e
oitenta) dias

após a
assinatura
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 2.1 Internalizar o  Sinalid no MJSP MJSP, MPRJ
e CNMP

Disponibilizar o Sinalid
na infraestrutura do

MJSP

Condicionado
à conclusão
do item 2 

 3

Desenvolver recursos de TIC no
Sinesp Integração que permitam o

envio automa�zado dos Bole�ns de
Ocorrências Policiais de pessoas

desaparecidas aos sistemas
integrados

MJSP, MPRJ
e MMFDH

Disponibilizar recursos
de TIC do Sinesp

Integração para o MPRJ
e MMFDH

90 (noventa)
dias após
assinatura

 4

Desenvolver recursos de TIC que
permitam a consulta e o envio
automa�zado dos registros de

pessoas desaparecidas man�dos
pelo SOS Desaparecidos aos

sistemas integrados

MMFDH 

Disponibilizar  recursos
de TIC do SOS

Desaparecidos  para o
MPRJ e MJSP.

90 (noventa)
dias após a
assinatura

 5

Desenvolver recursos de TIC que
permitam a consulta e o envio
automa�zado dos registros de

pessoas desaparecidas man�dos
pelo Sinalid aos sistemas integrados

CNMP

MPRJ

Disponibilizar  recursos
de TIC  do Sinalid para

MMFDH e MJSP

       90
(noventa) dias

após a
assinatura

 6

Desenvolver soluções de TIC que
permitam a gestão dos

dados/informações e usuários/
órgãos do Cadastro Nacional de

Pessoas Desaparecidas

MPRJ

Disponibilizar soluções
que permitam a gestão
dos dados/informações

e usuários/órgãos do
Cadastro Nacional de

Pessoas Desaparecidas

      180 (cento
e oitenta) dias

após a
conclusão do

item 1

7

Adequar as necessidades do
SINALID aos requisitos que

atendem a Polí�ca Nacional de
Busca de Pessoas Desaparecidas

MJSP,
MMFDH,
CNMP e

MPRJ

Implementar um
sistema que esteja
adequado à Polí�ca

Nacional de Busca de
Pessoas Desaparecidos

90 (noventa)
dias após a

conclusão do
item 1

8 Avaliar os resultados

MJSP,
MMFDH
CNMP e

MPRJ

Cumprir as obrigações
propostas no ACT

Ao final do
12º (décimo

segundo) mês

9
Divulgar e incen�var a u�lização,

por seus meios, do Cadastro
Nacional de Pessoas Desaparecidas

MMFDH,
MJSP e
MPRJ

Atender às diretrizes da
Lei nº 13.812, de 16 de

março de 2019

Após o
lançamento
do Cadastro

10 Avaliar os resultados

MJSP,
MMFDH,
CNMP e

MPRJ

Cumprir as obrigações
propostas no ACT

Em até 30
(trinta) dias

após o
encerramento

9 -                  RESULTADOS
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I - consolidação de um banco cadastral único de pessoas desaparecidas com informação robusta e
confiável;

II - conhecimento mais sólido sobre o fenômeno desaparecimento no País;

III - comunicação permanente (ar�culação) entre as ins�tuições que tratam de desaparecidos nos
diversos entes da federação, com vistas à captação de dados;

IV - uso dos dados do CNPD em todo o Sistema de Segurança Pública e órgãos que compõem a Polí�ca
Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas;

V - ferramentas/bancos de dados intercomunicados;

VI - mais subsídios informacionais para inves�gações policiais, ministeriais e a�vidades relacionadas ao
fenômeno do desaparecimento de pessoas para o desenvolvimento de polí�cas públicas;

VII - celeridade da resposta em casos de desaparecimento;

VIII - aumento do índice de resolução dos casos de pessoas desaparecidas;

IX - aumento do índice de resolução de casos com intervenção do poder público; e

X - fluidez das relações interins�tucionais e maior intercâmbio de informações entre os entes federados
sobre pessoas desaparecidas.

 

ANEXO II  
TERMO DE COMPROMISSO E MANUTENÇÃO DE SIGILO

Eu, ________________,CPF ___________, DECLARO estar ciente da habilitação que me foi
conferida para manuseio dos dados rela�vos ao Acordo de Cooperação Técnica
MJSP/MMFDH/CNMP/MPRJ Nº 4/2022, firmado entre o O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA, O MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, O CONSELHO NACIONAL
DO MINISTÉRIO PÚBLICO E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, cujo objeto
é o estabelecimento de parceria entre as Partes, visando à interoperabilidade entre soluções de
tecnologia da informação e comunicação - TIC, bem como ao repasse de conhecimento e possível
transferências tecnológicas que permitam a implementação do Cadastro Nacional de Pessoas
Desaparecidas – CNPD.

No tocante às atribuições a mim conferidas, no âmbito deste Termo de Compromisso e
Manutenção de Sigilo acima referido, comprometo-me a:

a) manusear as bases de dados apenas por necessidade de serviço, ou em caso de
determinação expressa, desde que legal, de superior hierárquico;

b) manter a absoluta cautela quando da exibição de dados em tela, impressora, ou,
ainda, na gravação em meios eletrônicos, a fim de evitar que deles venham a tomar
ciência pessoas não autorizadas;

c) u�lizar as bases de dados estritamente conforme descrito e definido na solicitação de
acesso;

d) manter sigilo dos dados ou das informações sigilosas ob�das por força de minhas
atribuições, abstendo-me de revelá-los ou divulgá-los, sob pena de incorrer nas sanções
civis e penais decorrentes de eventual divulgação.

Fico ciente de que caso eu venha a descumprir quaisquer obrigações previstas no presente
documento estarei sujeito às implicações e sanções de cunho administra�vo, civil e criminal cabíveis.

Brasília, xxx de xxxxxxx de 20XX.

 

__________________________(assinatura)_________________________
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