
POLÍCIA FEDERAL
e

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
 

  
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 17/2022

Processo nº 08209.000336/2021-81

 
Acordo de Cooperação Técnica
que celebram entre si a Polícia
Federal e o Conselho Nacional
do Ministério Público para os
fins que especifica.
 

A POLÍCIA FEDERAL – PF, órgão da Administração Pública Direta, criada em 28 de março de 1944, inscrita
no CNPJ sob o nº 00.394.494/0014-50, com sede no Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco A, Ed.
Mul�brasil Corporate, Edi�cio-Sede da Polícia Federal, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.297-400, neste ato
representada pelo seu Diretor-Geral, MÁRCIO NUNES DE OLIVEIRA, nomeado por meio da Portaria nº
170, de 25 de fevereiro de 2022 (Presidência da República/Casa Civil), portador do registro geral nº
1770377, expedido pela SSP/DF, e CPF nº 844.686.961-68; e o CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO – CNMP, inscrito no CNPJ sob o nº 11.439.520/0001-11, com sede no Setor de Administração
Federal Sul - SAFS, Quadra 02, Lote 03, Edi�cio Adail Belmonte, Brasília/DF, CEP: 70.070-600, neste ato
representado pelo seu Presidente, o Procurador-Geral da República, ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE
ARAS, portador do registro geral nº 1710055, expedido pela SSP/BA, e CPF nº 194.975.555-04, no
exercício da competência a este delegada por meio do Decreto Presidencial de 23 de setembro de 2021,
publicado no Diário Oficial da União de 23 de setembro de 2021, Edição 181-A, Seção 2 - Extra
A; doravante denominados PARTES , e demais ramos e unidades do Ministério Público brasileiros que
venham aderir ao presente acordo, resolvem celebrar Acordo de Cooperação Técnica, na forma do
disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e na Resolução CNMP nº 156, de 13 de dezembro de
2016, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Acordo de Cooperação Técnica tem por objeto a cooperação recíproca em áreas de interesse
e competência das partes, no que diz respeito à A�vidade de Inteligência; à proteção de conhecimentos
sensíveis; ao intercâmbio de dados e conhecimentos de Inteligência, observada a legislação vigente; à
capacitação e ao aperfeiçoamento de recursos humanos do Conselho Nacional do Ministério Público –
 CNMP, do Ministério Público brasileiro e da Polícia Federal, compreendendo a realização de cursos e
outros eventos afins, com a par�cipação de membros e servidores dos respec�vos órgãos, conforme
especificações estabelecidas no Plano de Trabalho, Anexo I.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. Os ramos e unidades do Ministério Público brasileiro poderão aderir ao
presente Acordo de Cooperação Técnica, nas condições nele estabelecidas, para o desempenho de suas
funções ins�tucionais, mediante assinatura de Termo de Adesão, conforme modelo constante do Anexo
II, a ser encaminhado ao CNMP, com posterior comunicação até o 10º dia ú�l do mês subsequente à
referida celebração, apresentando cópia dos instrumentos assinados.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA. Os dados e conhecimentos de Inteligência objeto deste Acordo de Cooperação
Técnica poderão ser u�lizados ou intercambiados por meio de soluções informa�zadas adotadas para fins



do desempenho das funções ins�tucionais das partes, excluída a produção de provas para fins de
instrução de processo judicial, assim como para ações conjuntas entre as partes ou entre estes e órgãos
de controle com as quais ambas mantenham acordo de cooperação técnica, com previsão de realização
de trabalhos conjuntos, para o bene�cio do Estado e sociedade brasileiros.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE TRABALHO

Para o a�ngimento do objeto pactuado, as partes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho, Anexo I, que
é parte integrante e indissociável do presente Acordo de Cooperação Técnica, bem como toda
documentação técnica que dele resulte, cujos dados neles con�dos acatam.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES COMUNS

São obrigações comuns das partes:

I - designar, no ato da assinatura do Acordo de Cooperação Técnica, representantes ins�tucionais
incumbidos de coordenar sua execução;

II - executar as ações objeto do Acordo de Cooperação Técnica e monitorar seus resultados;

III - cumprir as respec�vas obrigações, conforme definido no instrumento;

IV - assegurar recursos humanos, tecnológicos e materiais necessários à execução das ações que se
fizerem necessárias, mediante custeio próprio;

V - fornecer à contraparte as informações necessárias e disponíveis para a consecução das obrigações
acordadas;

VI - analisar resultados parciais e reformular ações quando necessário ao Acordo de Cooperação Técnica;

VII - documentar e manter as comunicações realizadas em decorrência do Acordo de Cooperação Técnica;

VIII - responsabilizar-se por quaisquer danos eventualmente causados ao patrimônio da contraparte,
dolosa ou culposamente, por seus respec�vos agentes públicos, membros, servidores, empregados,
estagiários, bolsistas, colaboradores ou prepostos envolvidos na execução deste Acordo de Cooperação
Técnica, os quais deverão ser subme�dos à assinatura de Termo de Compromisso e Manutenção de
Sigilo, Anexo III;

IX - manter sigilo das informações sensíveis ob�das em face da execução deste Acordo de Cooperação
Técnica, observada a classificação estabelecida pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de
Acesso à Informação);

X - observar, no que couber, as restrições legais rela�vas à propriedade intelectual;

XI - estabelecer e manter canal de comunicação técnica, eficiente e seguro para o intercâmbio de dados e
conhecimentos de Inteligência;

XII - observar o grau de sigilo atribuído pelo cedente aos conhecimentos de Inteligência a que �ver acesso
por força deste Acordo de Cooperação Técnica, nos termos da legislação vigente; e

XIII - guardar sigilo quanto aos dados e aos conhecimentos compar�lhados, u�lizando-os exclusivamente
para fins do exercício de funções ins�tucionais.

SUBCLÁUSULA ÚNICA.  As partes concordam em oferecer, em regime de colaboração mútua, todas as
facilidades para a execução do presente Acordo de Cooperação Técnica, de modo a, no limite de suas
possibilidades, não faltar instalações ou recursos de qualquer natureza, conforme consignado no Plano
de Trabalho.

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

São obrigações exclusivas do CNMP, dos ramos e das unidades que aderirem ao presente Acordo de
Cooperação Técnica franquear à Polícia Federal:



I - dados compilados em bases administradas ou de propriedade do CNMP, cujo acesso puder ser
autorizado, de forma con�nua e por meio a ser definido entre as partes;

II - de acordo com a conveniência, a possibilidade e a disponibilidade do Conselho, reservar vagas em
eventos de capacitação de interesse da Polícia Federal, que venha a organizar, direta ou indiretamente; e

III - viabilizar o comparecimento de integrantes de seus quadros, possuidores de notório saber em áreas
de conhecimento de interesse da Polícia Federal para eventos de capacitação a serem ministrados pela
ins�tuição.

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA POLÍCIA FEDERAL

São obrigações exclusivas da Polícia Federal:

I - u�lizar dados e conhecimentos a que �ver acesso exclusivamente no desempenho de suas
competências legais e em observância ao ordenamento jurídico rela�vo à proteção de dados, sendo
vedada sua divulgação;

II - franquear ao CNMP, de acordo com sua conveniência, possibilidade e disponibilidade:

a) vagas em eventos de capacitação ou de outra natureza, que venha a organizar, direta ou indiretamente
e que sejam do interesse do CNMP;

b) metodologias e experiências de gestão e norma�zação da a�vidade de Inteligência, de proteção de
conhecimentos sensíveis e de segurança orgânica; e

c) dados ou conhecimento de Inteligência que, a seu exclusivo juízo, sejam passíveis de
compar�lhamento, observada a impossibilidade de u�lização direta, pelo Ministério Público, de
Relatórios de Inteligência para fins de instrução processual, ainda que findo o prazo legal previsto para a
classificação sigilosa a eles atribuída; e

d) planejar, desenvolver e ministrar eventos de capacitação e aperfeiçoamento de interesse do CNMP; e

III - assessorar o CNMP, bem como os ramos e unidades do Ministério Público que aderirem ao presente
Acordo de Cooperação Técnica, com sua exper�se, no sen�do de concre�zar os fins da Polí�ca Nacional
de Segurança Ins�tucional do Ministério Público brasileiros e do CNMP, previstos na Resolução nº 156, de
13 de dezembro de 2016, do referido órgão.

 

CLÁUSULA SEXTA – DO GERENCIAMENTO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

As partes designam para gerenciar as a�vidades, coordenar, organizar, ar�cular, acompanhar, monitorar e
supervisionar as ações necessárias, zelando pelo fiel cumprimento do Acordo de Cooperação Técnica:

I - o membro auxiliar da Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público, Promotor de
Jus�ça Militar, Dr. Nelson Lacava, matrícula nº 1443, e-mail: nelsonlacava@cnmp.mp.br, telefone: (61)
3366-9297, por parte do CNMP; e

II - o Delegado de Polícia Federal André Luiz Borges, e-mail: andreborges.alb@pf.gov.br, telefone: (61)
2024-8263.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. As designações serão formalizadas internamente na Polícia Federal, mediante
Portaria, e no CNMP, mediante ato da Presidência.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA. Compete aos designados:

I - operacionalizar as comunicações decorrentes do Acordo de Cooperação Técnica, inclusive eventuais
alterações, prorrogações, denúncia ou rescisão; e

II - responsabilizar-se pela guarda de toda a documentação rela�va ao Acordo de Cooperação Técnica,
inclusive Termos de Compromisso de Manutenção de Sigilo assinados.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA. Tornando-se o designado impedido do desempenho de suas incumbências,
esse deverá ser subs�tuído, sendo a contraparte comunicada da subs�tuição no prazo máximo de até 30



(trinta) dias.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E PATRIMONIAIS

Inexis�rá transferência voluntária de recursos financeiros entre as partes, para a execução do Acordo de
Cooperação Técnica.

As despesas necessárias à plena consecução do objeto acordado, tais como pessoal, deslocamento,
comunicação entre os órgãos, e outras eventualmente necessárias, correrão por conta de dotações
específicas consignadas nos respec�vos orçamentos, respeitando-se as limitações impostas pela
legislação, inclusive quanto ao custeio de passagens, diárias e remuneração por encargos de curso.

Os serviços decorrentes do presente Acordo de Cooperação Técnica serão prestados em regime de
cooperação mútua e, sobre eles fica vedada remuneração a qualquer �tulo.

SUBCLÁUSULA ÚNICA . Em caso de necessidade de repasse de recursos entre as partes, com o propósito
de conferir efe�vidade ao Acordo de Cooperação Técnica, será celebrado instrumento formal diverso e
específico para este fim.

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS HUMANOS

Os recursos humanos empregados nas a�vidades inerentes ao presente Acordo de Cooperação Técnica
não sofrerão alterações na sua vinculação nem acarretarão quaisquer ônus à contraparte.

As a�vidades não implicarão cessão de servidores, os quais poderão ser designados, apenas, para o
desempenho de ação específica prevista no Acordo de Cooperação Técnica e no Plano de Trabalho e por
prazo determinado.

 

CLÁUSULA NONA – DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

Para os fins dispostos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais - LGPD – e na Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 – Marco Civil da Internet, os par�cipes, em
comum acordo, se comprometem a manter polí�ca de conformidade junto ao seu quadro de
servidores/empregados, notadamente em relação àqueles que terão acesso a dados pessoais gerais e
dados pessoais sensíveis de terceiros que são ou que venham a ser custodiados, em razão do
desempenho das atribuições a serem executadas por força do presente Acordo de Cooperação Técnica,
sob pena de responsabilização administra�va, civil e criminal.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. Os par�cipes se obrigam a manter a confidencialidade sobre os dados e
informações sigilosas (assim consideradas as protegidas por sigilo legal e cuja restrição de acesso esteja
prevista nos termos da Lei nº 12.527, de 2011, e da Lei nº 13.709, de 2018, eventualmente
compar�lhadas na vigência do Acordo de Cooperação Técnica, vedada sua comunicação a terceiros, seja
direta ou indiretamente, sob pena de responsabilização por violação de sigilo legal, conforme normas
aplicáveis.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA.  É vedado o uso das informações, dados e/ou base de dados a que se tenha
acesso em função do presente instrumento para fins dis�ntos ao cumprimento de seu objeto, ressalvados
o cumprimento de ordens ou requisições de órgãos de controle, de decisões judiciais ou de outras
obrigações legais, bem como as hipóteses de exclusão da aplicabilidade da LGPD.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA . Os dados pessoais ob�dos a par�r do acordo/termo de cooperação serão
eliminados após o término de seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das a�vidades, sendo
permi�da a conservação para as finalidades estabelecidas no art. 16 da LGPD.

SUBCLÁUSULA QUARTA. Os par�cipes ficam obrigados a comunicar, em até 2 (dois) dias úteis do
conhecimento, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais
ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou
ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD.



SUBCLÁUSULA QUINTA. Os par�cipes, nos termos do inciso III do art. 23 da LGPD, comprometem-se a
informar um ao outro o respec�vo Encarregado de Dados – DPO, que atuará como canal de comunicação
entre o controlador, os �tulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados  – ANPD.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste instrumento será de 60 (sessenta) meses, a contar da publicação de extrato no
Diário Oficial da União, em consonância com o art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993, com a Orientação
Norma�va AGU nº 44, de 26 de fevereiro de 2014, e com o Parecer nº 0005/2019/CNCIC/CGU/AGU.

SUBCLÁUSULA ÚNICA. O prazo de vigência estabelecido nesta cláusula poderá ser prorrogado, a critério
das partes, mediante termo adi�vo, desde que haja prévia análise da efe�vidade no cumprimento do
objeto, dos obje�vos, dos eixos e das ações de execução estabelecidos no Plano de Trabalho integrante
deste Acordo de Cooperação Técnica.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

Este Acordo de Cooperação Técnica poderá ser alterado por consenso, por meio de termo adi�vo, desde
que não implique modificação de seu caráter não oneroso ou alteração de seu objeto.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DIREITOS INTELECTUAIS

Eventuais direitos intelectuais cons�tuídos em decorrência deste Acordo de Cooperação Técnica terão
seus efeitos patrimoniais repar�dos igualmente entre as duas partes, integrando o patrimônio da União.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ENCERRAMENTO

O presente Acordo de Cooperação Técnica poderá ser ex�nto:

I - por advento do termo final, sem que tenha sido renovado;

II - por denúncia unilateral, não havendo interesse na sua manutenção, caso em que a no�ficação formal
à contraparte deverá ocorrer com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias;

III - por consenso, antes do advento do termo final de vigência, devendo ser devidamente formalizada a
ex�nção; ou

IV - por rescisão.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. Ex�nto o Acordo de Cooperação Técnica, independentemente da mo�vação,
cada parte será responsabilizada pelo cumprimento das obrigações assumidas até a data do seu
encerramento e antes da consecução de seus resultados.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA . Ex�nguindo-se Acordo de Cooperação Técnica, antes que se tenha alcançado o
resultado, as partes entabularão negociação para cumprimento, se possível, de obje�vo, eixo ou ação que
possa ter con�nuidade posteriormente, ainda que de forma unilateral.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO

O presente Acordo de Cooperação Técnica poderá ser rescindido, jus�ficada e unilateralmente, a
qualquer tempo, mediante comunicação formal e prévia com, no mínimo, 60 (sessenta) dias:

I - quando houver descumprimento unilateral de obrigações que inviabilize o alcance do seu resultado; e

II - na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado e impedi�vo da execução
do objeto.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO



A Polícia Federal será responsável pela publicação de extrato do presente Acordo de Cooperação Técnica
no Diário Oficial da União, nos termos dos arts. 9º e 9-A da Lei nº 9.883, de 7 de dezembro de 1999, até o
quinto dia ú�l do mês subsequente ao da assinatura, cumprindo condição indispensável de sua eficácia,
consoante o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666, de 1993, e a Orientação Norma�va AGU nº 43, de
26 de fevereiro de 2014.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA AFERIÇÃO DOS RESULTADOS

As partes aferirão os bene�cios e o alcance do interesse público produzidos par�r do Acordo de
Cooperação Técnica, mediante a elaboração de Relatório de Aferição de Resultados das
a�vidades desenvolvidas, consoante modelo do Anexo IV, a ser concluído e juntado ao processo
administra�vo supracitado no prazo de até 60 (sessenta) dias após o final da vigência do Acordo de
Cooperação Técnica, discriminando as ações empreendidas e os obje�vos alcançados.    

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

As situações não previstas no presente instrumento serão solucionadas consensualmente, visando à
execução integral do objeto.

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA CONCILIAÇÃO E DO FORO

Eventuais controvérsias decorrentes da execução do presente Acordo de Cooperação Técnica, que não
puderem ser solucionadas diretamente por consenso, deverão ser encaminhadas ao órgão ou en�dade
pública federal, sob a coordenação e supervisão da Câmara de Conciliação e Arbitragem da
Administração Federal – CCAF, órgão da Advocacia-Geral da União, para prévia tenta�va de conciliação e
solução administra�va de dúvidas de natureza eminentemente jurídicas, relacionadas à execução do
Acordo, nos termos estabelecidos na Portaria AGU nº 1.099, de 28 de julho de 2008, e norma�vos que a
sucederam.

SUBCLÁUSULA ÚNICA.  Não logrando êxito a tenta�va de conciliação e solução administra�va, será
competente para dirimir as questões decorrentes deste Acordo de Cooperação Técnica o foro da Jus�ças
Federal da Seção Judiciária do Distrito federal, os termos do inciso I do art. 109 da Cons�tuição Federal.

 

E, por estarem justos e de acordo, os representantes do CNMP e da Polícia Federal firmam o presente
Acordo de Cooperação Técnica, para que produza os efeitos jurídicos legais, em Juízo e fora dele.

 
Brasília, na data da assinatura eletrônica.

 
 
 

MÁRCIO NUNES DE OLIVEIRA
Diretor-Geral da Polícia Federal

 
 
 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público

Procurador-Geral da República
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