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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 5ª REUNIÃO 

 
 
1. Informações gerais 

 
• Data e horário: 30 de agosto de 2017, 09h30. 
• Local: Sala de Reuniões 210 – DRCI/MJ, Brasília – DF. 
• Pauta:  

o Avaliação de minuta de Consulta Jurídica a ser apresentada pela Coordenação da 
Ação; 

o Debate sobre proposta de alteração do Decreto nº 8789/16, de acordo com 
colaboração já realizada pelo TCU. 

• Presentes: ABIN, AGU, AMPCON (P/ VC), BCB, CADE, CGU, COAF, CONACI, CONCPC, 
INSS, MP/RN (P/ VC), MP/RS (P/ VC), MPM, PC/SP (P/ VC), PF, PG/DF, PGE/SP, PGFN, 
PREVIC, Rede Lab / DRCI, Rede Nacional de Controle, RFB, SENAD/MJSP, SECONT/ES (P/ 
VC), SENASP/MJSP, SPREV/MF, STI/MP e SUSEP (P/ VC). 

 
2. Resumo das discussões 

 
• Rede-LAB – breve recapitulação dos trabalhos até aqui. Ao longo dos debates, houve 

alteração adaptação dos produtos a serem entregues ao final. Ou seja, definiu-se como 
produtos da Ação: 

o Produto 1 - Encaminhar uma consulta jurídica à Advocacia Geral da União (AGU), 
uma vez que a ideia é unificar os processos administrativos na administração 
pública; 

o Produto 2 - Proposta de alteração do Decreto nº 8789/2016; 
o Produto 3 - Levantamento de m0delos de acordo de cooperação. 

 
• CONACI – entende que os encaminhamentos devem ser esses mesmos, uma vez que é 

preciso concluir os trabalhos e entregar os produtos.  
 
Relembra que a ideia original era elaborar um modelo de acordo que servisse de padrão para 
todos. Já que isso não foi possível, seria interessante incluir na consulta à AGU a sugestão 
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de elaborar um instrumento de referência, recomendado por aquele órgão, a ser adotado 
por todo o Poder Executivo Federal. 

 
 

Produto 1 - Avaliação da minuta de Consulta Jurídica a ser encaminhada para a AGU. 
 

• Esse tema será tratado em reunião específica, a ser realizada no próximo dia 13 de setembro, 
às 14h, no DRCI (convocatória anexa). 
 

 
Produto 2 – Proposta de alteração do Decreto nº 8789/2016 
 

• Rede-LAB – explica o documento projetado na tela, ressaltando o que foi alterado. Solicita 
que todos se debrucem sobre esse texto para validação na próxima reunião. No intervalo, 
seriam enviados comentários e sugestões por e-mail. 
 

• PGFN – levanta uma discussão acerca do parágrafo 2º do artigo 8º, sugerindo inverter a 
lógica, ou seja, tornar o compartilhamento de dados a regra e não a exceção. Em outras 
palavras, o compartilhamento fica autorizado, desde que não haja vedação. Obviamente o 
compartilhamento observará alguns requisitos. Reconhece que é uma sugestão polêmica e 
ousada e abre à discussão do grupo. 
 

• PF – entende que invertendo-se a lógica da forma como proposta acarretaria na anulação 
do Decreto. Solicita, ainda, que em toda a minuta a palavra ‘dados’ seja substituída pela 
expressão ‘base de dados’. 
 

• BCB – pondera que a noção de responsável por determinado dado é vinculada a 
competência institucional de cada um. Riscos do compartilhamento indiscriminado de 
dados (dados de segunda mão): confiabilidade do dado. A medida que há disseminação 
indiscriminada, há também a potencialização do uso de informação de baixa qualidade. 
 

• PGFN – entende a preocupação do Banco Central e sugere contornar esse risco com a 
inclusão de um parágrafo no texto prevendo que o pedido de compartilhamento será 
comunicado ao gestor da base e ele poderia inclusive se opor num prazo determinado. 
 

• Grupo retoma a discussão sobre os custos envolvidos no compartilhamento de dados. Em 
seguida, passam a efetuar as alterações de redação diretamente no texto (anexo).  
 

• RFB – levanta um outro debate polêmico acerca da relação entre SERPRO e Receita, 
esclarecendo que muitas vezes há muitas dificuldades nessa relação, isto é, há vontade da 
Receita no compartilhamento de certas bases, mas o próprio Serpro, empresa prestadora 
de serviços, não atende as demandas solicitadas. 
 

• Rede-LAB – acrescenta que praticamente todos os órgãos presentes na reunião tem queixas 
com relação à atuação do SERPRO. Mas, o que se observa na prática são movimentos 
contraditórios, na medida em que a Receita se diz, muitas vezes, refém do SERPRO e o 
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Ministério do Planejamento vai empoderá-lo ainda mais. Ou seja, está muito claro que é 
preciso começar essa discussão. 
 

• Para concluir, o grupo não chegou a um consenso sobre a redação da minuta. Inclusive 
alguns colaboradores suscitaram levar ao GGI uma proposta de revisão do modelo decisório 
adotado pela ENCCLA em determinadas situações, pois nem sempre o consenso será 
possível. 
 

• SE/ENCCLA – esclarece que, em nenhuma outra ação, foi feita votação para adotar algum 
encaminhamento. Isso não significa que as decisões tenham que ser unânimes (aquela em 
que todos estão de acordo). Mas, sim, por consenso (quando há um entendimento 
majoritário e os outros não se opõem a ele). A decisão por consenso é consequência da 
própria natureza da ENCCLA, uma vez que todos os órgãos estão ali por voluntarismo 
próprio. Sendo assim, não seria cabível votar qualquer decisão e esperar que os que não 
concordam com ela permaneçam na Estratégia. Esse é mais um ponto polêmico da reunião. 

 
 
Produto 3 – Modelos de instrumento de cooperação 
 

• Rede-LAB – relembra que houve intenso debate sobre a necessidade, oportunidade e 
conveniência de se assinarem mais acordos de cooperação. Parte do grupo entendeu que 
não haveria necessidade de mais acordos. Ainda assim, considerando a realidade dos órgãos 
estaduais, entendeu-se por bem manter o terceiro produto como concebido originalmente, 
por ser uma estratégia interessante para os órgãos que desejam percorrer esse caminho. 
Algumas contribuições foram recebidas, sobretudo da SEGES (experiência com a Copa do 
Mundo e as Olimpíadas).  
 
Apresentou o documento produzido, esclarecendo que a coordenação fez um esforço de 
compilar todas as contribuições recebidas para apresentar o modelo como produto da Ação 
(anexo). Solicitou que os colaboradores enviassem comentários e sugestões ao texto.  
 

• CADE – considera importante abordar o que já foi regulamentado pelo Ministério do 
Planejamento, sobretudo, no que diz respeito a dados sigilosos. 
 

• BCB – resgata o teor do Decreto Nº 8.777/2016, que institui a Política de Dados Abertos do 
Poder Executivo federal. Em suma, esse decreto tem como um dos objetivos promover a 
publicação de dados contidos em bases de dados de órgãos e entidades da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional sob a forma de dados abertos. O Ministério 
do Planejamento já regulamentou o que é dado aberto. Ou seja, esse assunto já está 
pacificado. Com a implementação desse Decreto, não apenas os cidadãos serão atendidos, 
mas também os órgãos. 
 

• STI/MP – breve recapitulação sobre a questão dos dados abertos. Em resumo, a lógica é: o 
que não é sigiloso, é público e o que é público de estar disponível. Cita algumas bases 
importantes do governo federal: Gov-data (repositório de documentos e bases de dados 
mais solicitadas); Conecta-gov (prover serviços on-line para solicitação das bases – Em 
construção).  
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• Rede-LAB – considera interessante, na redação final do modelo, fazer menção ao conteúdo 
do Decreto Nº 8.777/2016. 
 

• Grupo passou um tempo discutindo aspectos relativos a essas bases de dados: custos 
envolvidos; replicação das bases; detentores das bases. 
 

• BCB – comenta que essa Ação 7/2017 é alavancada pelo Decreto Nº 9094/2017, que dispõe 
sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, ratifica a 
dispensa do reconhecimento de firma e da autenticação em documentos produzidos no País 
e institui a Carta de Serviços ao Usuário. Ou seja, ele prevê a obrigação de os órgãos 
conversarem entre si, para evitar que o cidadão tenha que solicitar as mesmas informações 
de diferentes órgãos. A questão dos custos nunca é simples. Certamente há uma deficiência 
na forma como os dados são produzidos e eles têm um custo real. 
 

• CONACI – ressalta a importância da quebra de certos paradigmas para o efetivo alcance dos 
objetivos dessa Ação. Cita o caso de sucesso da Nota Fiscal Eletrônica. Importância do 
processo de colaboração. 
 

• Rede-LAB – relembra que esse assunto foi amplamente debatido no último GGI. Chegou-se 
num ponto em que as equipes técnicas não tem mais muito espaço para atuação. É 
necessário levar essa problemática para as instâncias superiores. Considera que essa 
questão deve continuar a ser tratada no próximo ano. 
 

• STI/MP – ainda sobre a questão dos custos, complementa que antes havia o argumento de 
que o grande problema era a tecnologia. Logo percebeu-se que a tecnologia é apenas um 
problema. Mas o problema maior encontra-se mesmo na seara normativa/administrativa. 
Esclarece que a iniciativa de dizer que o custo será arcado pelo órgão demandante não é 
uma norma fixa; foi simplesmente uma tentativa de resolver um entrave de negociação. 
Mas, concorda com essa visão de que os custos não devem ser usados como um obstáculo. 
 

• BCB – considera que a questão do sigilo é realmente cultural. Relata que o Banco Central 
iniciou um trabalho muito forte com o objetivo dessa mudança de cultura e tem-se 
alcançado resultados bastante positivos. Todas as bases de dados do Banco Central são 
catalogadas. 
 

• MPM – concorda com CONACI. Relata experiências com SISOB e Rede-LAB. 
 

• AGU – muitas vezes o próprio negócio do órgão demanda que ele tenha acesso a 
determinadas bases. Assim, atribuir esse custo a outro órgão que, porventura, solicite essa 
base, por inviabilizar o acesso sim. Sobre o encaminhamento de consulta jurídica à AGU, 
informa que é muito válida. Reconhece que é provável que a AGU não forneça um modelo 
de acordo padrão, mas pode estabelecer critérios e itens essenciais que devem estar 
presentes num acordo dessa natureza. 
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• COAF – levanta alguns pontos para reflexão: todos os órgãos querem o compartilhamento, 
mas então surgem algumas perguntas: Temos capacidade para tratar esses dados? Temos 
recursos humanos para tratar esses dados? Vamos conseguir lidar com o volume de dados? 
Certamente não é uma tarefa simples nem para os estatísticos, que lidam com isso 
diariamente. Com relação aos custos, é importante lembrar que todos os órgãos têm um 
orçamento definido. Certamente esses custos irão onerar os orçamentos dos órgãos. 
 

• Rede-LAB – para concluir os debates sobre esse produto, solicita especialmente ao 
Ministério do Planejamento e ao Banco Central que encaminhem por escrito todas as 
considerações que foram feitas durante a reunião. 
 

 
3. Encaminhamentos 

 
• Até o dia 5 de setembro, coordenação encaminhará todos os documentos discutidos na 

reunião para o grupo: Modelo de Acordo, Proposta de Alteração do Decreto nº8789/2016 e 
Consulta Jurídica. 

• Até o dia 20 de setembro, colaboradores devem enviar seus comentários e sugestões aos 
documentos listados acima (utilizar controle de revisão do word). 

• Coordenação compilará todas as sugestões recebidas para validação na última reunião 
(26/09). 

• BCB e STI-MP incorporarão seus comentários ao texto, a fim de abarcar o que foi 
apresentado na reunião. 

• AGU comprometeu-se a enviar algum representante da própria Consultoria Jurídica da 
União para participar da próxima reunião. 

 
 
4. Próxima reunião 

 
• Dia 13 de setembro de 2017, às 14h00, no DRCI/MJ. 
• Pauta:  

o Avaliação da minuta de Consulta Jurídica. 
 
 
 

Brasília, 06 de setembro 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 


