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Ação 7: Ampliar o compartilhamento de dados para o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. 
 
Coordenador: Rede-Lab 
 
Colaboradores: ABIN, ADPF, AGU, AMPCON, ANPR, BCB, CADE, CGU, CNMP, COAF, CONACI, 

CONCPC, CVM, DREI/SMPE/PR, GNCOC, GSI/PR, INSS, MPF, MPGO, MPM, MPMA, MPMS, MPPE, 

MPPR, MPRJ, MPRN, MPRS, MPSC, MPSP, MPT, PCMA, PCMG, PCRS, PCSC, PCSP, PF, PGE/RS, PGESP, 

PGFN, PREVIC, REDE NACIONAL DE CONTROLE, RFB, SECONT/ES, SENAD/MJSP, SENASP/MJSP, 

SP/MF, STI/MP, SUSEP, TCU, TSE. 

 
Produtos esperados: 
1) Padrões para o intercâmbio de informações; 
2) Modelos de instrumento de cooperação; 
3) Instrumentos de cooperação assinados. 
 

 
MEMÓRIA DA 4ª REUNIÃO 

 
 
1. Informações gerais 

 
• Data e horário: 22 de junho de 2017, 09h30. 
• Local: Sala de Reuniões 210 – DRCI/MJ, Brasília – DF. 
• Pauta:  

o Encaminhamentos das reuniões com grupos jurídico e técnico. 
o Contribuições Recebidas para eventual consulta jurídica e estratégia para continuidade 

da Ação 7. Minuta a ser apresentada na próxima reunião, 24 de agosto de 2017. 
o Instruções no site Governo Eletrônico: algum órgão participante já realizou pedido 

seguindo os passos do Decreto 8789/16?      
o Portaria nº 58/16 da SLTI – modelos de solicitação e outras instruções. 

• Presentes: ABIN, ADPF, AMPCON, ANPR, BCB, CADE, CGU, COAF, CONACI, CNMP, CVM, 
INSS, MP/GO, MP/MS (P/ VC), MP/RJ (P/ VC), MP/RS (P/ VC), MP/SP, MPF, MPM, MPT, 
PC/SP (P/ VC), PF, PG/DF, PGE/RS (P/ VC), PGE/SP, PREVIC, Rede Lab / DRCI, Rede Nacional 
de Controle, SENAD/MJSP, SENASP/MJSP, SPREV/MF, STI/MP, SUSEP, TCU e TSE. 

 
2. Resumo das discussões 

 
• Rede-LAB – breve recapitulação dos trabalhos até aqui. Reuniões intermediárias com grupo 

técnico e grupo jurídico.  
 
Na reunião do grupo técnico, os órgãos mais favoráveis à celebração de acordos não 
compareceram, tendo participado apenas os órgãos não favoráveis à celebração de mais 
acordos e que se entendem satisfeitos com os instrumentos existentes, sob o argumento de 
que o nó da questão se encontra em outra seara. 
 
Já a reunião do grupo jurídico foi mais bem-sucedida em termos de quórum e o debate 
avançou mais. Na ocasião, registrou-se como encaminhamento o envio de contribuições 
baseadas em casos concretos em que houve negativa de compartilhamento de 
informações. Apenas a PGE/RS enviou a contribuição de um caso que envolve negativa por 
parte do BACEN. 
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O recebimento de apenas uma contribuição dessa natureza levou à seguinte reflexão: será 
que realmente existe o problema de compartilhamento de dados ou o caminho da Portaria 
nº 58/2016 do Ministério do Planejamento ainda não foi efetivamente percorrido? 
 
Solicita que cada órgão compartilhe seu posicionamento sobre a reflexão. 
 

• CONACI – a proposta do grupo não deve ser solucionar o problema de compartilhamento 
de dados, mas sim de simplificar os processos. Por isso, considera muito pertinente a 
alteração do decreto. Um modelo padrão de acordo simplificaria esse processo, sobretudo, 
considerando os órgãos que não pertencem ao Poder Executivo Federal. Observa que 50% 
dos órgãos presentes não pertencem ao Poder Executivo Federal; logo, a decisão de não 
alterar o decreto será uma solução que não atende a, pelo menos, 50% dos órgãos dessa 
Ação. 

 
• MP/GO – endossa o argumento do CONACI, sobre a necessidade de que bases de dados do 

âmbito federal também possam ser compartilhadas com as instituições do âmbito estadual. 
 

• REDE-LAB – concorda que a celebração de acordos específicos para esse fim certamente 
facilitaria. Contudo, esse debate ficou prejudicado pela ausência das pessoas na reunião do 
grupo técnico. Ainda assim, o grupo pleno deveria buscar manter o produto da forma como 
foi definido na Plenária, apesar de alguns posicionamentos terem mudado ao longo das 
reuniões. Com relação aos modelos de acordo de cooperação, tem cobrado da SESGE, mas 
ainda não houve resposta. Assim que forem encaminhados, serão compartilhados com o 
grupo. Será realizado também o encaminhamento dos Acordos bem-sucedidos enviados 
anteriormente pelo MPGO (Acordo firmado com a CELG e outros). 
 

• MP/SP – para seu órgão, a questão não é o acesso em si, mas sim a forma de acesso. Não 
costumam ter problemas no acesso a dados sem cláusula de reserva jurisdicional, 
decorrente do poder requisitório do Ministério Público. O que estão buscando é uma forma 
de acesso mais rápida (seja via login/senha, seja via acesso direto a bases de dados). 
 

• PF – argumenta que cada órgão tem uma maneira diferente de compartilhar informações, 
ou seja, cada banco de dados requer um tratamento diferenciado. Por isso, entende que, ao 
invés de focar no acesso a esses dados, os esforços deveriam ser envidados no 
estabelecimento de protocolos de comunicação para cada tipo de dado. Certamente, esse 
trabalho é complexo, extremamente técnico e de longo prazo. 
 

• REDE-LAB – possivelmente a solução seria a criação de um órgão encarregado de 
centralizar todas as bases de dados, mas essa é uma solução que envolve diversas questões 
técnicas e políticas. 
 

• PREVIC – considera desnecessária a celebração de novos acordos, pois os que já possuem 
têm atendido de maneira adequada. Os principais problemas são: demora no 
compartilhamento; variação de formato de arquivos e plataformas utilizadas; questões de 
sigilo e custos. 
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• REDE NACIONAL DE CONTROLE – pontua que, em Pernambuco, não há grandes 
dificuldades para o acesso a dados de órgãos estaduais. Convoca os colegas da esfera 
estadual para possam conversar entre si e trazer para o grupo pleno algumas sugestões de 
encaminhamentos para resolver essa questão da concentração de dados na esfera federal. 
É notório e sabido que muitas práticas de corrupção nascem na esfera estadual (juntas 
estaduais, cartórios de títulos, etc.), então é preciso ajudar os órgãos estaduais para 
combater essas práticas desde o início. Acredita que um modelo de protocolo que conecte 
a esfera federal às esferas estaduais só tende a render bons frutos para todos. 
 

• REDE-LAB – se solidariza com a situação dos órgãos estaduais e gostaria muito de ver um 
resultado concreto para melhorar essa situação. 
 

• PGE/RS – endossa a fala da Rede Nacional de Controle, complementando que os Estados 
são os maiores prejudicados com a negativa de acesso a dados pela esfera federal. Por 
exemplo, nas auditorias do TCE/RS, não conseguem obter os saldos em conta corrente das 
prefeituras municipais, sob o argumento do sigilo fiscal que, por sua vez, é o argumento 
normalmente apresentado pelos órgãos para não fornecer dados. Sugere que o grupo 
proponha algum encaminhamento com vistas a aproximação dessas duas esferas (federal e 
estadual) e alinhamento dessas questões. 
 

• STI/MP – aborda algumas questões referentes ao Decreto nº 8789/2016. Informa que o 
Ministério tem tentado alavancar o instrumento das permissões gerais de 
compartilhamento, em detrimento de inúmeras permissões individuais. Outro foco tem 
sido o estabelecimento de padrões para o compartilhamento de dados (e-ping). 
 

• Grupo passou algum tempo debatendo questões do decreto e da portaria.  
 

• TCU – debate sobre sigilo fiscal é tema recorrente na Enccla. O Decreto nº 8789/2016 trouxe 
muita coisa boa (Ex.: acabou com a figura da contrapartida e com a obrigação da celebração 
de acordos de cooperação), mas vários pontos não foram tratados. Defende que é preciso 
retomar justamente esses pontos que o decreto não conseguiu tratar, sobretudo, a situação 
dos órgãos estaduais e a impossibilidade do acesso às notas fiscais eletrônicas pelos órgãos 
de controle. A posição do TCU é no sentido de fortalecer o Decreto, que é um marco, e partir 
para a prática com os instrumentos já existentes. 
 

• Outros órgãos que relataram que não estão encontrando dificuldades para ter acesso a 
dados pertinentes ao trabalho: SPREV/MF, SENASP/MJSP. 
 

• PG/DF – também reforça a necessidade de, enquanto órgão estadual, ter acesso a dados da 
União; da mesma forma que Estados têm informações que são de interesse para a União. 
Essa troca é benéfica para ambas as partes. Sugere que, no Decreto, seja contemplada a 
possibilidade de celebração de convênios entre União e Estados. 
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• MPM – relata algumas situações em que seu órgão enfrentou dificuldades para obter 
informações essenciais e negativa de acesso a bancos de dados de vários órgãos.  
 

• BCB – dificuldades não estão relacionadas a jurisdição. O maior problema está em 
operacionalizar o intercâmbio de informações, utilizando soluções racionais e de menor 
impacto possível. 
 

• ANPR – observa que o texto da Portaria 58 evoluiu em relação ao texto do Decreto nº 
8789/2016. No tocante a informações de acesso público, poderia se pensar na centralização 
dessas informações, simplificando o acesso e reduzindo custos. No tocante ao acesso pelos 
estados e municípios, de fato, é muito importante que esses dados estejam disponíveis para 
os órgãos de persecução criminal em investigações de combate à corrupção. 
 

• REDE-LAB – após ouvir o posicionamento de todos, solicita que os colaboradores testem os 
canais disponíveis para pedidos de compartilhamento de dados e reportes suas tentativas à 
coordenação da Ação. A coordenação da Ação lembrou novamente da importância do envio 
pelos participantes das situações concretas de negativa de dados ou de solicitações ainda 
não respondidas e que tenham já ultrapassado um prazo razoável para resposta. 

 
3. Encaminhamentos 

 
• REDE-LAB deverá solicitar novamente, à SESGE, o compartilhamento dos modelos de 

acordo. 
 

• Coordenação deverá se reunir com PGFN para fechar minuta de proposta de alteração do 
Decreto e compartilhar com todos os colaboradores do grupo. 

 
• Até o dia 24 de agosto, colaboradores devem enviar sugestões ao texto da minuta. 

 
• SE/ENCCLA deverá compartilhar com todos a proposta de alteração do Decreto nº 

8789/2016 redigida pelo TCU. 
 
4. Próxima reunião 

 
• Dia 24 de agosto de 2017, às 09h30, no DRCI/MJ. 
• Pauta:  

o Avaliação de minuta de Consulta Jurídica. 
o Debate sobre proposta de alteração do Decreto nº 8789/16, de acordo com 

colaboração já realizada pelo TCU. 
 
 

Brasília, 26 de junho de 2017. 
 

Secretaria Executiva da ENCCLA 
Coordenação-Geral de Articulação Institucional 

Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional 
Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania 

Ministério da Justiça 


