
PROTOCOLO DE INTENÇÕES QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, 
O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 
PÚBLICA, O MINISTÉRIO DA DEFESA E O 
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA VISANDO À 
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS PARA ATUAÇÃO 
INTEGRADA EM SEGURANÇA PÚBLICA, 
DEFESA, E NO ENFRENTAMENTO DE CRIMES 
FEDERAIS. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, doravante denominado MIPU, inscrito no CNPJ sob o 
n° 26.989.715/0001-02, situado no Setor de Administração Federal Sul, quadra 4, conjunto C, 
Brasília-DF, neste ato representado pela Procuradora-Geral da República, Senhora RAQUEL 
ELIAS FERREIRA DODGE, brasileira, nomeada pelo Decreto de 12 de julho de 2017; o 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, doravante denominado MJ, inscrito 
no CNPJ sob o n°00.394.494/0013-70, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Brasília-DF, 
neste ato representado pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Senhor 
TORQUATO LORENA JARDIM, brasileiro, nomeado pelo Decreto de 30 de maio de 2017; o 
MINISTÉRIO DA DEFESA, doravante denominado MD, inscrito no CNPJ sob o n° 
03.277.610/0001-25, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco Q, Brasília-DF, neste ato 
representado pelo Ministro de Estado da Defesa, Senhor RAUL BELENS JUNGMANN PINTO, 
brasileiro, nomeado pelo Decreto de 3 de maio de 2017; e o GABINETE DE SEGURANÇA 
INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, doravante denominado GSI, 
inscrito no CNPJ sob o n° 03.277.610/0001-25, situado na Esplanada dos Ministérios, Palácio do 
Planalto - 4° andar, Brasília-DF, neste ato representado pelo Ministro de Estado-Chefe do Gabinete 
de Segurança Institucional, General de Exército SÉRGIO VVESTPHALEN ETCHEGOYEN, 
brasileiro, nomeado pelo Decreto de 12 de maio de 2016. 

Considerando que a Constituição Federal, em seu artigo 144, dispõe ser a 
segurança pública dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio; 

Considerando que, segundo o Atlas da Violência 2017, publicado pelo IPEA 
e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre 2005 e 2015, 318 mil jovens foram assassinados, 
sendo que, apenas no ano de 2015, 41.817 pessoas foram mortas por armas de fogo, o que 
correspondeu a 71,9% do total de homicídios no país; 

Considerando a necessidade de articulação e convergência de esforços dos 
órgãos e instituições federais para aprimorar as iniciativas em segurança pública, observadas as 
autonomias e as atribuições respectivas; 

Considerando a urgência da atuação integrada dos diversos órgãos e 
instituições federais para o enfrentamento dós-cnmes 	mo internacional 	a de fogo e 



munições (art. 18 c/c 19 da Lei n° 10.826/03), de tráfico internacional de drogas (art. 33 da Lei n° 
11.343/06), de associação para o tráfico internacional (art. 35 da Lei n° 11.343/06), de 
financiamento para o tráfico internacional (art. 36 da Lei n° 11.343/06), lavagem de dinheiro (art. 1° 
da Lei n°9.613/98) e crimes conexos; 

RESOLVEM celebrar entre si o presente PROTOCOLO DE 
INTENÇÕES, de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO DESTE PROTOCOLO DE INTENÇÕES 

O presente Protocolo de intenções tem como objeto a conjugação de esforços para atuação integrada 
em segurança pública, defesa, e no enfrentamento de crimes federais. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DOS PARTÍCIPES DESTE PROTOCOLO DE INTENÇÕES 

O presente Protocolo de intenções tem como participes o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
o Ministério da Defesa, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e o 
Ministério Público da União. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES 

I — Implementar uma rotina de troca contínua de informações relacionadas à segurança pública e ao 
enfrentamento de crimes federais. 
II — Designar, quando necessário, e atendida a legislação específica, equipes para atuação integrada 
em segurança pública, defesa, e no enfrentamento de crimes federais, delimitando os seus objetivos, 
forma de constituição e de coordenação, abrangência e duração. 
III— Respeitar a autonomia e o rol de atribuições de cada um dos partícipes. 
IV — Elaborar matriz de análise dos riscos envolvidos na execução do objeto do presente Protocolo 
de Intenções. 
V — Monitorar e avaliar a implementação das medidas necessárias à consecução do objeto do 
presente instrumento. 

CLÁUSULA QUARTA — DO TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO CLASSIFICADA 

Os participes adotarão providências para que os agentes públicos envolvidos conheçam as normas e 
observem os procedimentos de credenciamento de segurança e de tratamento da informação 
classificada especificados no Decreto n° 7.845/12. 

CLÁUSULA QUINTA — DA OPERACIONALIZAÇÃO 

A operacionaliznção de ações que sejam desdobramento do presente instrumento ocorrerá mediante 
a celebração de instrumentos específicos entre os partícipes deste Protocolo de Intenções, sempre 
em conformidade com a legislação vigente. 

CLÁUSULA SEXTA — DO ÔNUS FINANCEIRO 

O presente instrumento não envolve a transferência de recursos financeiros entre os partícipes. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — As dotações ou destinações de verbas especificas, por demandas ou 
projetos que venham a ser objeto de negociação serão devidamente proces •ret: na forma da lei,  
sempre com instrumento próprio. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO — As despesas necessárias à consecução do objeto deste instrumento 
serão assumidas pelos partícipes, dentro dos limites de suas respectivas atribuições e sempre em 
conformidade com a disponibilidade orçamentária. 

CLÁUSULA SÉTIMA— DA DENÚNCIA E RESCISÃO 

O presente instrumento pode ser denunciado por iniciativa de qualquer dos partícipes, mediante 
troca de avisos, com antecedência mínima de trinta dias, ou rescindido por descumprimento de 
qualquer de suas cláusulas, assumindo cada participe os respectivos ônus decorrentes das 
obrigações acordadas. 

CLÁUSULA OITAVA — DA PUBLICAÇÃO 

O MPU providenciará a publicação resumida do presente Protocolo de Intenções e de seus 
aditamentos no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil ao mês seguinte ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA NONA— DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente instrumento é de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, por acordo entre os partícipes. 

CLÁUSULA DÉCIMA—DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplicam-se a este Protocolo de Intenções, no que couber, as disposições da Lei n° 8.666/91, nos 
termos do seu art. 116, caput, §10. E, por estarem os partícipes justos e acordados em suas 
intenções, firmam entre si o presente Protocolo de Intenções elaborado em 4 (quatro) vias de igual 
teor e forma, perante as testemunhas abaixo qualificadas. 

Torqt4to Lor na Jardim 
Ministro de Estadd da J 	e Segurança Pública 

Brasília-DF, 31 de outubro de 2017. 

cMia.a 
Racjilel Elias Ferreira Dodge 

Procuradora-Geral da República 
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