
 
 

AÇÃO 07/2017 – Relatório Final 

Descrição da Ação 

Título: AMPLIAR O COMPARTILHAMENTO DE DADOS PARA O COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO 
Eixo:  
Objetivo Estratégico: Ampliar o acesso e compartilhamento das bases de dados oficiais, pelos órgãos de controle, 
investigação e persecução criminal, das diferentes esferas. 
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, PGERS, PGESP, PGFN, PREVIC, REDE 
NACIONAL DE CONTROLE, RFB, SECONT/ES, SENAD/MJSP, SENASP/MJSP, SP/MF, STI/MP, SUSEP, TCU, TSE 
 

Principais demandas 

1) Padrões para o intercâmbio de informações; 

2) Modelos de instrumento de cooperação; 

3) Instrumentos de cooperação assinados. 



 
 

Relatório 

 
1) OBJETIVO [uma ou duas frases] 

Ampliar o acesso e compartilhamento das bases de dados oficiais, pelos órgãos de controle, investigação e persecução criminal, das 
diferentes esferas. 

 

2) DESENVOLVIMENTO [segmento principal do relatório – descrição do histórico dos trabalhos] 
 
A Ação 7/2017, coordenada pela Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro – Rede-Lab DRCI/SNJ/MJ, do 
Ministério da Justiça, contou com a participação de 52 órgãos inscritos. O grande número de participantes inscritos na Ação 7 
demonstrou como o compartilhamento de dados, entre órgãos de Controle, Investigação e Persecução Criminal é de suma importância 
para a consecução de seus objetivos, mas, também, que o acesso a dados continua a ser obstáculo a ser enfrentado por esses órgãos no 
desempenho de suas competências institucionais. 
 
Inicialmente, ainda na Plenária da ENCCLA 2017, realizada em 2016, os produtos previstos foram: I) Padrões para o intercâmbio de 
informações; II) Modelos de instrumento de cooperação; e III) Instrumentos de cooperação assinados. Para tanto, foram previstas as 
seguintes atividades: a) levantamento entre os membros da ENCCLA de instrumentos de cooperação existentes, inclusive com órgãos 
e/ou entidades externas, que possam ser compartilhados e difundidos com os demais Órgãos/Entidades; b) Levantamento com as áreas 
técnicas dos órgãos que detêm bancos de dados para que informem o meio pelo qual podem fornecê-los; c) Identificação dos parceiros 
dispostos a compartilhar bases de dados para implementação, por meio de instrumentos de cooperação; e d) Explorar novas tecnologias 
de compartilhamento de dados, mediante a apresentação de trabalhos em andamento pelas áreas de TI entre os órgãos colaboradores. 
 
Na Primeira Reunião da Ação, em 7 de março de 2017, a Coordenação da Ação propôs produto extra para a Ação 7, que seria uma 
unidade capaz de centralizar bases de dados a ser implementada em Brasília, mas que necessitaria formação de grupo de trabalho ou 



 
 

equivalente, para composição de Acordo para liberação de equipe inicial pelos órgãos, a fim de moldar como seria a mencionada 
estrutura e a forma de disponibilização desses dados para os órgãos participantes. Foram encaminhadas versões de escopo da proposta 
e de etapas de trabalho, porém a ideia não conseguiu atrair interessados entre os órgãos participantes. 
 
Na primeira reunião também foi proposta a subdivisão dos participantes da Ação em dois subgrupos – Técnico e Jurídico – a fim de 
otimizar o andamento dos trabalhos, considerando o grande número de interessados e a diversidade dos produtos pretendidos. O grupo 
Jurídico iniciou com a tarefa de proceder um levantamento de instrumentos de cooperação existentes e realizar um diagnóstico quanto 
a viabilidade de compartilhamento de dados entre os diferentes entes da Federação. O grupo Técnico iniciou com a missão de tratar dos 
requisitos (padrões) técnicos para o compartilhamento de dados, das bases presentes em produto de Ação anterior (Catálogo da Ação 
8/2016).  
 
A partir da Segunda Reunião da Ação, em 04 de abril de 2017, foi definida a sistemática de reuniões intermediárias, com presença da 
Coordenação da Ação e dos grupos Técnico e Jurídico, a fim de possibilitar as necessárias discussões para que nas reuniões “gerais” da 
Ação os trabalhos fossem mais dinâmicos, por conta do grande número de participantes.  
 
A partir da Primeira Reunião do Grupo Técnico, em 12 de abril de 2017, foi identificado pelos participantes que um eventual padrão 
técnico a ser definido, inicialmente previsto como produto da Ação, não se constituía em obstáculo ao compartilhamento de dados e 
que a tecnologia atual permitia contornar com simplicidade esse tipo de exigência. Assim, o mencionado grupo se dedicaria, a partir 
daquele momento, a proposta de alteração do Decreto nº 8.789, de 29 de junho de 2016. A missão principal seria a de incluir a 
possibilidade de compartilhamento de dados com os órgãos de outras esferas, conforme posicionamento dos diversos órgãos estaduais 
participantes da Ação. 
 
A partir da Primeira Reunião do Grupo Jurídico, em 19 de abril de 2017, foi identificado pelos participantes a existência de diversos 
modelos de acordos exitosos tendo como objeto o compartilhamento de dados entre órgãos de diferentes perfis. Nessa linha, a maioria 
viu como mais importante que criar um novo modelo, seria a disponibilização desses modelos aos órgãos interessados e, em 
complemento, um novo produto: consulta jurídica que pudesse esclarecer aspectos do Decreto nº 8.789/2016, de modo a uniformizar 



 
 

procedimentos administrativos na Administração Pública, tendo como resultado maior efetividade no compartilhamento previsto no 
mencionado instrumento. 
 
Na Terceira Reunião da Ação, ocorrida em 04 de maio de 2017, após relato sobre o andamento das reuniões dos subgrupos, passaram 
a constar como produtos da Ação aqueles que de fato estão sendo entregues ao término desta Ação 7/2017: I) Consulta Jurídica quanto 
a aspectos do Decreto nº 8.789/16; b) Proposta de alteração do Decreto nº 8.789/2016; e c) Modelos de Acordos, acompanhados de 
texto auxiliar. 

 
Na Quarta Reunião da Ação, ocorrida em 22 de junho de 2017, após uma rodada de reuniões dos grupos Técnico e Jurídico, foram 
realizados debates sobre os produtos 1 e 2. Nessa reunião, a Coordenação da Ação solicitou que os colaboradores testassem os canais 
disponíveis para pedidos de compartilhamento de dados e reportassem suas tentativas à coordenação da Ação. Como encaminhamento 
dessa discussão, a Rede Nacional de Controle deu entrada em solicitação de compartilhamento de dados (detalhes serão complementados – já 

solicitei ao órgão), ainda não respondida até o final desta Ação. Como a próxima reunião seria realizada apenas em agosto, foi realizado 
pedido de reforço nas contribuições e ficou marcado como encaminhamento a análise de minutas dos produtos já na Quinta Reunião. 

 

Na Quinta Reunião da Ação, ocorrida em 30 de agosto de 2017, foram apresentadas minutas dos 3 produtos previstos, produzidas pela 
Coordenação da Ação, considerando toda a discussão realizada nos encontros anteriores e, também, as contribuições dos órgãos 
participantes. Com grande número de órgãos participando ativamente das discussões sobre as minutas, foram avaliados apenas a Minuta 
do Produto 3 (Modelos de Acordos, acompanhados de texto auxiliar) e Produto 2 (Proposta de alteração do Decreto nº 8.789/2016). 
Para discussão da minuta do produto I apresentada nessa Reunião, foi marcada reunião extra para discussão apenas da Consulta Jurídica. 

 

Em 13 de setembro de 2017 foi realizada reunião intermediária com objetivo de finalizar a versão final do Produto 1 (Consulta Jurídica 
quanto a aspectos do Decreto nº 8.789/16). Com a percepção pelos colaboradores, inclusive de participante da AGU (órgão no qual a 
Consulta Jurídica, Produto I, será formalizada), de que a Minuta já estaria em condições de formalização, decidiu-se por última alteração 



 
 

e fechamento do produto, caso não houvesse nenhuma manifestação. A situação assim persistiu. Dando continuidade à reunião, pelo 
aproveitamento da presença daquele grupo, decidiu-se estender a discussão tentando finalizar o Produto 2 (Proposta de alteração do 
Decreto nº 8.789/2016). Nova Minuta foi produzida e encaminhada para envio de contribuições até o dia 20 de setembro. Até a data 
mencionada não houve solicitação de alteração pelos participantes sobre a minuta distribuída após o dia 13 de setembro de 2017. 

 

Na Sexta Reunião da Ação, ocorrida em 26 de setembro de 2017, foi anunciado o posicionamento contrário da RFB em relação ao 
produto 2 (Proposta de Alteração do Decreto 8.789/16). Conforme posicionamento dos órgãos presentes, decidiu-se pela não-
formalização da proposta de alteração do Decreto, porém, permanecerão como memória desta Ação 7 tanto a minuta final da proposta, 
aprovada por todos, à exceção da RFB (única a se manifestar contrariamente), como também a comunicação da RFB em que fundamenta 
seu posicionamento.   

 

Por fim, foram aprovadas as minutas dos produtos 1 e 3, que passaram a ser considerados como os “Produtos Finais” da Ação 7/2017. 
Foi apreciado, também, minuta do Relatório Final da Ação. Sobre esse último, foram solicitadas contribuições, consideradas e incluídas 
nessa versão final, entregue no dia 30 de setembro de 2017, conforme previsão em calendário da Secretaria Executiva da Enccla. 

 

Em conclusão, complementamos que durante o andamento dos trabalhos, visando a consecução dos objetivos, foram realizadas 
apresentações pelo Ministério do Planejamento (sobre o Governo Eletrônico e outros projetos na seara do compartilhamento de dados 
daquele Ministério), pela Secretaria de Grandes Eventos (sobre o trabalho de compartilhamento realizado por aquela Secretaria durante 
a Copa do Mundo e Olimpíadas, recentemente realizados no País) e, também, pelo TCU (sobre o projeto LAB-Contas, iniciativa daquele 
Tribunal no sentido de integrar e compartilhar bases de interesse de seus órgãos parceiros). 

 



 
 

Por fim, acreditamos ter atingido os objetivos almejados pelos participantes da Ação e temos a ciência de que, se não pudemos resolver 
de forma definitiva problemas que eventualmente dificultem o acesso e compartilhamento de dados entre órgãos da administração 
pública, pudemos ao menos caminhar rumo à solução ainda necessária. 

 
 
 

 
3) RESULTADO [descrever objetivamente os produtos obtidos] 
 

a) Consulta Jurídica quanto a aspectos do Decreto nº 8.789/16: 

O Decreto nº 8.789/16 tenta simplificar o compartilhamento de dados entre a Adm. Pública Federal, tratando de formas de acesso 
e fornecimento desses dados. Porém, os órgãos participantes relatam dificuldade na operacionalização do compartilhamento e 
dúvidas quanto à interpretação de aspectos do instrumento, no momento do atendimento às solicitações. 

Com o objetivo de uniformizar procedimentos administrativos relacionados ao compartilhamento de dados pelos órgãos da 
Administração Pública, em face do Decreto nº 8.789/16, elencou-se entre os produtos da Ação 7 a realização de Consulta Jurídica 
quanto a 11 questões.  

 
b) Proposta de alteração do Decreto nº 8.789/2016: 

Considerando o posicionamento contrário da RFB em relação ao produto 2 (Proposta de Alteração do Decreto 8.789/16), os demais 
colaboradores da Ação 7 definiram que apesar da não-formalização da proposta de alteração do Decreto, manteremos memória 
desta Ação 7 tanto a Minuta Final da proposta, aprovada por todos, à exceção da RFB (única a se manifestar contrariamente), 
como também a comunicação da RFB em que fundamenta seu posicionamento.  

A minuta que permanecerá registrada propõe alterações visando, principalmente:  



 
 

I) Possibilidade das Administrações Públicas Estaduais e Distrital figurarem como órgãos interessados, juntamente com a 
Administração Pública Federal, no acesso e transferência das bases de dados sob gestão de órgãos e entidades da 
Administração Pública federal direta e indireta e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União;  

II) Inclusão como um dos requisitos da solicitação de acesso e transferência de bases de dados a lista de órgãos com os quais 
pretende compartilhar os dados;  

III) O órgão responsável pela base de dados fará uma extração trimestral que ficará disponível aos órgãos de controle e 
fiscalização sem custos. 

 
c) Modelos de Acordos e texto auxiliar: 

Como um dos produtos da Ação 7/2017 foi prevista produção de modelos padronizados, na medida do possível, a fim de facilitar 
o compartilhamento de dados entre os órgãos – não só entre a Administração Pública Federal, mas entre órgãos de diferentes 
esferas, já que a dificuldade em acessar dados de interesse se manifesta principalmente nos órgãos estaduais de Controle, 
Investigação e Persecução Criminal. 

Com o andamento da Ação e do debate pelos participantes, percebeu-se que há diferentes modelos já utilizados de forma exitosa, 
enviados tanto por colaboradores da Ação (PGE-SP, PGFN, MPSP e PGE-RS), como pela Secretaria de Grandes Eventos (SESGE) – 
que serão disponibilizados como terceiro produto desta Ação, juntamente com texto auxiliar, contextualizando sobre os modelos 
distribuídos e, também, informando sobre as etapas do procedimento atualmente previsto para o compartilhamento de dados 
previsto pelo Decreto nº 8.789/2016. 

 

 
4) ENCAMINHAMENTO [o que deve ser feito a partir do resultado, e quem deve ser o responsável] 
 

a) Em relação ao Produto 1 – Consulta Jurídica quanto a aspectos do Decreto nº 8.789/16: 



 
 

Responsável: Rede-Lab e AGU 
Encaminhamento: deverá ser dada a entrada na Consulta Jurídica na AGU, conforme estratégia definida pelos participantes da 
Ação 7. Acompanhamento posterior deverá ser realizado quanto à resposta esperada. 

b) Em relação ao Produto 2 – Proposta de alteração do Decreto nº 8.789/2016: Cancelado 

 
 
5) RECOMENDAÇÃO DE MONITORAMENTO  
[indicar se a Ação demanda monitoramento posterior e, em caso positivo, de que maneira] 
 
O produtos 1 da Ação 7 vai requerer monitoramento para acompanhar e divulgar a resposta da Consulta Jurídica a ser realizada (Produto 
1). 
 

 
6) PREVISÃO DE CONTINUIDADE DA AÇÃO 
[indicar se a Ação demanda continuidade dentro da ENCCLA em 2017 e, em caso positivo, de que maneira] 
 
Preencher. 
 
** Importante: anexar o(s) produto(s) da Ação em documento separado. 
 

 

Secretaria Executiva da ENCCLA 

Coordenação-Geral de Articulação Institucional 



 
 

Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional 

Secretaria Nacional de Justiça 

Ministério da Justiça 


