
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ACORDO DE COOPERAÇÃO, DE 25 DE JUNHO DE 2020.

Acordo de Cooperação que entre si celebram o Ministério
Público Federal e o Conselho Nacional do Ministério Público,
para a cessão do direito de uso do software “Sistema Cidadão”.
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
26.989.715/0001-02, sediado no Setor de Administração Federal Sul, Quadra 04, Conjunto C –
Brasília/DF, CEP: 70050-900, doravante referido como MPF, neste ato representado pelo
Excelentíssimo Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras, e o
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
11.439.520/0001-11, com sede no Setor de Administração Federal Sul, Quadra 02, Lote 03 –
Ed. Adail Belmonte, CEP: 700070-600, doravante denominado CNMP, neste ato representado
pelo seu Excelentíssimo Presidente, o Procurador-Geral da República, já qualificado
anteriormente, resolvem celebrar o presente Acordo de Cooperação, em conformidade com o
que dispõe a Lei nº 8.666/1993, no que couber, e alterações vigentes, bem como nos termos
constantes do Processo Administrativo CNMP nº 19.00.7000.0003626/2020-42, mediante as
seguintes condições:                 

 
 

Cláusula Primeira
Do Objeto

 
 

1.1 Este acordo tem por objeto a cooperação técnica para cessão pelo MPF
do direito de uso do software “Sistema Cidadão” para o CNMP, visando, prioritariamente, a sua
utilização pela Ouvidoria Nacional do Ministério Público para o tratamento e o atendimento das
manifestações formuladas pelos cidadãos por meio eletrônico, bem como para o encaminhamento
de demandas para outras unidades e ramos do Ministério Público brasileiro;

1.2 Constitui objeto do presente Acordo de Cooperação a autorização de
cessão pelo MPF do direito de uso do software “Sistema Cidadão” para o CNMP, observadas
as disposições de propriedade intelectual, conforme registro no INPI, bem como da Lei nº 8.666,
de 1993, além dos aspectos relacionados à segurança da informação e dos demais dispositivos
que visem a evitar o uso e a apropriação indevida do referido sistema por empresa contratada.

1.3 As ações levadas a cabo para a realização do objeto do presente Acordo
constarão no Plano de Trabalho (Anexo I) que definirá o objeto, o cronograma, as etapas e os
resultados esperados.

1.4 Os Ministérios Públicos Estaduais e os ramos do Ministério Público da
União (MPT, MPM, MPDFT) poderão aderir ao presente Acordo, por meio de assinatura do
Termo de Adesão (Anexo II), que definirá o objeto e a vigência do Acordo, bem como as
obrigações dos signatários.

 
 

Cláusula Segunda
Das Atribuições

 
 

2.1 Compete ao MPF:
2.1.1 Disponibilizar ao CNMP o “Sistema Cidadão” na sua versão mais

Acordo de Cooperação 15 (0369989)         SEI 19.00.7000.0003626/2020-42 / pg. 1



atualizada, sendo que os códigos-fonte do programa somente serão disponibilizados após a
comprovação da capacidade técnica do sistema do CNMP, com o seu pleno funcionamento;

2.1.2 Disponibilizar base de teste para o CNMP, caso seja solicitado, pelo
período máximo de 90 (noventa) dias, a contar da assinatura do Acordo de Cooperação;

2.1.3 Fornecer suporte técnico à implementação do programa, mediante
cronograma a ser oportunamente elaborado e adequado à disponibilidade de agenda do MPF e
do CNMP;

2.1.4 Comunicar ao CNMP qualquer alteração no programa;
2.1.5 Informar ao CNMP as falhas detectadas no sistema e lhe ceder as

correções;
2.1.6 Prestar atendimento ao CNMP em até 02 (dois) dias úteis, em caso de

indisponibilidade do uso do sistema, e em até 04 (quatro) dias úteis, quando o sistema, mesmo
que disponível, esteja apresentando problemas, e em até 10 (dez) dias úteis para chamados
técnicos que não requeiram atendimento e/ou solução imediatos;

2.1.7 Ceder ao CNMP futuros aperfeiçoamentos e novas funcionalidades
desenvolvidas no “Sistema Cidadão”;

2.1.8 Fornecer o suporte técnico necessário à implementação do programa às
outras unidades e ramos do Ministério Público brasileiro que aderirem ao presente Acordo de
Cooperação.

2.2 Compete ao CNMP:
2.2.1 Zelar pelo uso adequado do programa, comprometendo-se a utilizar os

dados que lhe forem disponibilizados somente nas atividades que, em virtude de lei, lhe compete
exercer, não podendo transferi-los a terceiros, a título oneroso ou gratuito, sob pena de extinção
imediata deste instrumento, exceto nos casos de celebração de Termo de Adesão com as
unidades e os ramos do Ministério Público, na forma estabelecida no item 1.4 da Cláusula
Primeira deste instrumento;

2.2.2 Apurar o fato, no caso de uso indevido do programa, com vistas a
eventual responsabilização administrativa e criminal;

2.2.3 Fornecer ao MPF os dados referentes à estrutura organizacional e aos
usuários, necessários para a montagem da base de teste a ser utilizada pelo CNMP, caso seja
solicitada;

2.2.4 Integrar o “Sistema Cidadão” com os softwares que utiliza;
2.2.5 Indicar o nome do representante para atuar como gestor nas atividades

junto ao MPF decorrentes deste Acordo de Cooperação, bem como comunicar em caso de
eventual alteração;

2.2.6 Encaminhar ao MPF as eventuais necessidades que envolvam novos
desenvolvimentos no sistema;

2.2.7 Encaminhar ao MPF os pedidos de órgãos não integrantes do Ministério
Público brasileiro interessados em conhecer ou utilizar o “Sistema Cidadão”, responsável por
demonstrar o sistema;

2.2.8 Empregar, em caso de divulgação do sistema, a expressão "criado e
cedido gratuitamente pelo Ministério Público Federal";

2.2.9 Ceder o “Sistema Cidadão” às unidades e ramos do Ministério Público
brasileiro, caso manifestem interesse, após formalização de Termo de Adesão junto ao CNMP,
consoante modelo constante no Anexo II do presente instrumento.

 
 

Cláusula Terceira
Da Execução e Da Fiscalização

 
 

3.1 A execução e a fiscalização do presente acordo serão realizadas, no
âmbito do MPF, pela Ouvidoria do Ministério Público Federal, e, no âmbito do CNMP, pela
Ouvidoria Nacional do Ministério Público.

3.2 Os titulares das áreas mencionadas no item 3.1 terão poderes para praticar
os atos necessários à fiel execução do objeto deste acordo, dando ciência das providências
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adotadas à autoridade administrativa competente.
3.3 Ao Ouvidor Nacional do Ministério Público, considerando a natureza de

suas atribuições previstas no art. 5º da Resolução nº 212, de 11 de maio de 2020, bem como o
previsto no art. 2º da Portaria CNMP-PRESI nº 39, de 11 de março de 2020, fica delegada a
competência do Presidente do CNMP para firmar eventuais Termos de Adesão (Anexo II) ao
presente Acordo de Cooperação, diretamente com as unidades e ramos do Ministério Público
brasileiro, a fim de atender o item 1.4 da Cláusula Primeira e o item 2.2.9 da Cláusula Segunda
deste instrumento.

3.4 As ações que venham a se desenvolver em decorrência deste Acordo e
que requeiram formalização para sua implementação terão suas condições específicas, descrição
de tarefas, prazos de execução, responsabilidades financeiras e demais requisitos definidos em
instrumento próprio e pertinente, acordado entre os partícipes.

3.5 Durante a vigência deste Acordo, os partícipes levarão ao conhecimento
um do outro qualquer fato que possa modificar as condições acordadas ou que considerem
representar risco ao atingimento dos objetivos pactuados, para que as autoridades competentes
adotem as medidas cabíveis.

 
 
 

Cláusula Quarta
Do Sigilo

 
 

4.1 Os partícipes se obrigam a manter sob sigilo os dados e as informações
sigilosas (assim consideradas as protegidas pelo sigilo legal, cuja restrição de acesso esteja
prevista e tenha sido declarada nos termos da Lei nº 12.527/2011) eventualmente compartilhados
na vigência deste Acordo, vedada a sua comunicação a terceiros, seja direta ou indiretamente,
sob pena de responsabilização por violação de sigilo legal, conforme normas aplicáveis,
respeitadas as atribuições ministeriais e as competências administrativas.

 
 
 

Cláusula Quinta
Dos Recursos Financeiros

 
 

5.1 O presente acordo é celebrado a título gratuito, não implica compromissos
financeiros ou transferências de recursos entre os partícipes e não gera direito a indenizações,
exceto no caso de extravio ou danos a equipamentos, instalações e outros materiais emprestados
por um partícipe ao outro.

5.2 No caso de ocorrência de despesas, os procedimentos deverão ser
consignados em instrumentos específicos, os quais obedecerão às condições previstas na
legislação vigente, bem como comprovada a disponibilidade orçamentária.

 
 
 

Cláusula Sexta
Dos Recursos Humanos

 
 

6.1 Os recursos humanos utilizados por qualquer dos partícipes nas atividades
inerentes ao presente acordo não sofrerão alterações na sua vinculação funcional com as
instituições de origem, às quais cabe responsabilizar-se por todos os encargos de natureza
trabalhista, previdenciária, fiscal e securitária decorrentes.
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Cláusula Sétima

Da Publicação
 
 

7.1 A publicação do extrato do presente instrumento, bem como de seus
aditamentos, será feita pelo CNMP no Diário Oficial da União, em consonância com o que dispõe
o art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

 
 

Cláusula Oitava
Da Alteração, Da Vigência e Da Rescisão

 
 

8.1 O presente acordo terá vigência de 60 (sessenta) meses, iniciando-se a
partir de sua assinatura, podendo ser alterado, exceto quanto ao seu objeto, por termo aditivo, a
critério dos partícipes, e rescindido a qualquer tempo, por mútuo consenso, pelo inadimplemento
das obrigações assumidas pelos partícipes, ou pela iniciativa unilateral de qualquer deles, mediante
notificação por escrito com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, de um ao outro, restando
a cada qual tão-somente a responsabilidade pelas tarefas em execução no período anterior à
notificação.

 
 

Cláusula Nona
Dos Casos Omissos

 
 

9.1 Os casos omissos neste Acordo, assim como as dúvidas surgidas em
decorrência da sua execução, serão resolvidos, preferencialmente, mediante entendimento entre
os partícipes, ouvidos os setores de que trata a Cláusula Terceira deste instrumento.

 
 

Cláusula Décima
Da Resolução de Controvérsias

 
 

10.1 Para dirimir as eventuais controvérsias que não possam ser solucionadas
administrativamente, na forma da disposição anterior, é competente o foro da Justiça Federal,
Seção Judiciária do Distrito Federal.

Assim ajustados, firmam os partícipes, por intermédio de seu representante, o
presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Brasília/DF, 25 de junho de 2020.
 

 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Procurador-Geral da República

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público

 

 

ANEXO I DO ACORDO DE COOPERAÇÃO, DE 25 DE JUNHO DE 2020.
PLANO DE TRABALHO
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1. OBJETO
1.1 A conjugação de esforços e a cessão pelo Ministério Público Federal

(MPF) do direito de uso do software “Sistema Cidadão” para o Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP).

 
2. PRODUTOS E METAS
2.1 Intercâmbio de esforços entre MPF e CNMP visando à cessão do

denominado “Sistema Cidadão”, prioritariamente, para a sua utilização pela Ouvidoria Nacional
do Ministério Público para o tratamento e o atendimento das manifestações formuladas pelos
cidadãos por meio eletrônico, bem como o encaminhamento de demandas para outras unidades e
ramos ministeriais, fortalecendo o sistema de diálogo e cooperação mútua, objeto da Rede de
Ouvidorias do Ministério Público brasileiro, recentemente instalada pelo CNMP;

2.2 Cessão do “Sistema Cidadão” para unidades e ramos do Ministério
Público brasileiro que queiram aderir ao sistema.

 
3. ETAPAS OU FASES
3.1 Etapa I: Tratativas preliminares com o MPF visando ao alinhamento dos

detalhes operacionais para a cessão do software.
3.2 Etapa II: Reuniões de discussão das equipes de TI do MPF e CNMP

visando à cessão e à implementação do sistema no âmbito da Ouvidoria Nacional.
3.3 Etapa III: Divulgação e operacionalização do sistema mediante o

recebimento das manifestações dos cidadãos no âmbito da Ouvidoria Nacional.
3.4 Etapa IV: Celebração de termos de adesão ao Acordo de Cooperação

para possibilitar a cessão do sistema a outras unidades e ramos do Ministério Público brasileiro
que manifestarem interesse.

 
4. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
4.1 Não se aplica, uma vez que se trata de acordo não oneroso.
 
5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
5.1 As atividades terão início a partir da publicação do Acordo de

Cooperação no Diário Oficial da União e se encerrarão ao esgotamento do prazo de vigência
estipulado no corpo do instrumento em epígrafe.

5.2 Quaisquer ajustes necessários serão definidos após avaliação e
confirmação pelos partícipes.

5.3 O início do prazo de execução das etapas se dará a partir da assinatura do
Acordo, seguindo o cronograma abaixo:

Etapa I: mês 1
Etapa II: mês 2 a 4
Etapa III: mês 5 a 60
Etapa IV: mês 6 a 60
 
Brasília - DF, 25 de junho de 2020.

 

  

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Procurador-Geral da República

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público

 

 

ANEXO II DO ACORDO DE COOPERAÇÃO, DE 25 DE JUNHO DE 2020.
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TERMO DE ADESÃO Nº ____/_____
 
 

Termo de Adesão do Ministério Público [do Estado ou do Ramo do MPU] ao
Acordo de Cooperação de 25 de junho de 2020, celebrado entre o Ministério Público Federal
(MPF) e Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

 
 
 O [NOME DA UNIDADE/MINISTÉRIO PÚBLICO], doravante

denominado [MP___], com sede na [ENDEREÇO COMPLETO COM CEP], CNPJ nº
[00.000.000/0001-00], representado neste ato por seu [Procurador-Geral], [NOME DA
AUTORIDADE], CPF nº [000.000.000-00], no uso das atribuições que lhe confere o [CITAR
A REFERÊNCIA NORMATIVA COMPLETA QUE LHE DÁ PODERES PARA
REPRESENTAR O ÓRGÃO], e a União, por intermédio do CONSELHO NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, doravante denominado CNMP, CNPJ nº 11.439.520/0001-11, com
sede no Setor de Administração Federal Sul – SAFS, Quadra 2, Lote 3, Edifício Adail Belmonte,
Brasília-DF, neste ato representado por seu Ouvidor Nacional do Ministério Público, Conselheiro
Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, no uso das atribuições que lhe confere o subitem 3.3 da
Cláusula Terceira do Acordo de Cooperação de 25 de junho de 2020, firmado entre o Ministério
Público Federal (MPF) e CNMP, celebram o presente Termo de Adesão ao citado Acordo de
Cooperação, com base na legislação aplicável, notadamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993.

 

Cláusula Primeira
Do Objeto

 
1. Este TERMO tem por escopo a Adesão ao Acordo de Cooperação de 25

de junho de 2020, celebrado entre o CNMP e o MPF, publicado no Diário Oficial da União nº
XXX de XX de XXXXXX de 2020, que tem por objeto a cessão do direito de uso do software
“Sistema Cidadão”.

 
 

Cláusula Segunda
Das Obrigações

 
 

2. Obrigam-se as partes do presente TERMO a promover ações de interesse
comum que visem ao estrito cumprimento aos termos do Acordo de Cooperação de 25 de junho
de 2020, ficando vinculado às cláusulas e condições previstas no referido instrumento.

 
 

Cláusula Terceira
Dos Recursos

 
3. O presente TERMO não gera obrigação pecuniária, sendo celebrado a título

gratuito, não implicando compromissos financeiros, indenizações ou transferências de recursos
entre os partícipes.

 
 

Cláusula Quarta
Da Vigência
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4. O presente TERMO vigerá a partir da publicação do respectivo extrato no

Diário Oficial da União pelo Conselho Nacional do Ministério Público, na forma do art. 61,
parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993, respeitado o prazo estabelecido na Cláusula Oitava do
Acordo de Cooperação.

 
 
 

Cláusula Quinta
Da Alteração e da Denúncia

 
 

5. Este TERMO poderá ser alterado ou denunciado por iniciativa de qualquer
um dos partícipes, a qualquer tempo, por descumprimento de qualquer de suas cláusulas,
mediante notificação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

E assim, por estarem de pleno acordo, assinam os respectivos representantes,
em 2 (duas) vias.

Brasília-DF, XX de XXXXXX de 202X.

 

OSWALDO D’ALBUQUERQUE LIMA NETO
Ouvidor Nacional

Conselho Nacional do Ministério Público
 
 

[NOME]
[Cargo]

[NOME DA UNIDADE/RAMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO]

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Antônio Augusto Brandão de Aras ,
Procurador-Geral da República, em 25/06/2020, às 10:27, conforme Portaria
CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0369989 e o código CRC C9DAA9CC.
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