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ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° /2018

Acordo de Cooperação Técnica que, entre si
celebram o Ministério da Fazenda, por
intermédio do Conselho de Controle de
Atividades Financeiras - COAF e o Tribunal de
Contas da União, objetivando o intercâmbio de
dados, informações e capacitação.

o MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF, por intermédio do CONSELHO DE CONTROLE DE
ATIVIDADES FINANCEIRAS - COAF, doravante denominado COAF, inscrito no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nO00.394.460/0437-03, criado pela
Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda,
com sede no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote C, Torre O, 2° andar, em
Brasília/DF, neste ato representado pelo seu Presidente, Senhor ANTONIO CARLOS
FERREIRA DE SOUSA, residente e domiciliado em Brasília/DF, e o TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO, doravante denominado TCU, inscrito no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n° 00.414.607/0001-18, sediado no Setor de
Administração Federal Sul, quadra 4, lote 1, em Brasília/DF, neste ato representado pelo
seu Presidente, Ministro RAIMUNDO CARREIRO, residente e domiciliado em
Brasília/DF, perante as testemunhas elencadas ao final, em conformidade com o que
dispõe a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e o constante no processo SEI! n0\
10951.101701/2018-15 e no processo TCU TC 034.724/2017-6 e,

CONSIDERANDO QUE

a) as disposições da Lei n° 9.613, de 1998, que dispõe sobre os crimes de
"lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores e estabelece que o COAF
deverá coordenar e propor mecanismos de cooperação e troca de informações
que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou
dissimulação de bens, direitos e valores; e

b) a atribuição constitucional e legal do TCU de realizar auditorias de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades
administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, incluídas as
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal,
assim como julgar as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou
outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.

RESOLVEM celebrar o presente Acordo de Cooperação Técnica, que será
regido pelas normas aplicáveis, mediante as cláusulas e condições a seguir :sIÃlada~ .. ~
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Acordo de Cooperação Técnica tem como lastro jurídico o Parecer n°
130/2018/CAF/PGACFFS/PGFN-MF, de 20 de abril de 2018 e do Parecer nO
347/2018/CAF/PGACFFS/PGFN-MF, de 19 de setembro de 2018, e

tem por objeto regular, por um lado, o acesso pelo COAF, sem qualquer ônus, a dados e
informações do Laboratório de Informações de Controle, doravante citado como
LabContas e, por outro lado, acesso do TCU ao Sistema Eletrônico de Intercâmbio,
doravante citado como SEI-C, do COAF.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES

O TCU disponibilizará ao COAF acesso remoto ao LabContas e o COAF fornecerá ao
TCU acesso ao SEI-C para o envio de informações sobre os processos de controle
externo instaurados.

Parágrafo primeiro. A senha de acesso ao SEI-C é individual e intransferível,
comprometendo-se o servidor do TCU que a receber a não fornecê-Ia a terceiros,
inclusive a outros servidores com quem compartilhe o ambiente de trabalho.

Parágrafo segundo. A senha de acesso ao LabContas é individual e intransferível,
comprometendo-se o servidor do COAF que a receber a não fornecê-Ia a terceiros,
inclusive a outros servidores com quem compartilhe o ambiente de trabalho.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

1. Cabe ao TCU:

1.1 - designar representante para o acompanhamento, o planejamento, a coordenação e
o controle da implantação e execução do objeto do presente Acordo de Cooperação
Técnica;

1.2 - alocar, dentro das suas disponibilidades orçamentárias, financeiras e de pessoal,
recursos materiais ou humanos para a execução das ações para a consecução dos
objetivos do presente Acordo de Cooperação Técnica;

1.3 - credenciar, junto ao COAF, os Ministros Relatores com competência para solicitar ou
autorizar a solicitação do intercâmbio de informações com o COAF, por meio do SEI-C
mediante a utilização de senha de segurança;

1.4 - indicar, dando ciência ao COAF, os servidores da unidade responsável no TCU,
autorizados pelos Ministros Relatores, que serão responsáveis por administrar o ~.
intercâmbio de informações no SEI-C indicado no item anterior; "

1.5 - orientar os servidores no sentido de observar as regras estabelecidas pelo COAF
para a utilização do SEI-C, em conformidade com o previsto na Lei n° 9.613, de 1998, em
especial para:

1.5.1 somente solicitar fornecimento de informações no âmbito de processo de controle Q.:.~
. externo instaurado e em trâmite no âmbito do TeU; ~ ~~
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1.5.2 indicar o número do processo de controle externo instaurado;

1.5.3 comunicar ao COAF informações detalhadas sobre indícios da existência do(s)
ilícito(s) nos processos de controle externo instaurados;

1.5.4 indicar o nome e o CPF ou CNPJ das pessoas objeto do processo de controle
externo instaurado. '

1.5.5 manter sigilo das informações disponibilizadas, inclusive tomando termo de
compromisso dos servidores credenciados, para a manutenção do sigilo, mesmo após
cancelamento de acesso ou desligamento de servidor credenciado do TCU, sob pena de
sua responsabilização civil, penal e administrativa, na forma da legislação vigente;

2. Cabe ao COAF:

2.1 - designar representante para o acompanhamento, o planejamento, a coordenação e
o controle da implantação e execução do objeto do presente Acordo de Cooperação
Técnica;

2.2 - alocar, dentro das suas disponibilidades orçamentárias, financeiras e de pessoal,
recursos materiais ou humanos para a execução das ações para a consecução dos
objetivos do presente Acordo de Cooperação Técnica no âmbito do COAF;

2.3 - disponibilizar aos servidores do quadro próprio do TCU acesso ao SEI-C;

2.4 - credenciar junto ao TCU exclusivamente servidores do COAF com competência
para realizar as consultas, os quais acessarão o LabContas mediante a utilização de
senha de acesso individual e intransferível;

2.5 - observar as regras do TCU para a utilização do LabContas;

2.6 - capacitar integrantes do TCU, dentro de suas disponibilidades, relativamente à
análise financeira e à prevenção e combate à "lavagem" de dinheiro e ao financiamento
do terrorismo.

2.7 - disseminar para o TCU, na forma da legislação e restrito a competência
constitucional desse Tribunal, Relatório de Inteligência Financeira relacionado a processo
de controle externo instaurado pela referida Corte de Contas, quando concluir pela
existência de fundados indícios do cometimento de ilícitos.

Parágrafo único. Os partícipes deverão tratar as informações obtidas por intermédio do
SEI-C e do LabContas conforme a legislação relativa ao tratamento de informações
sigilosas, utilizando-as exclusivamente nas suas atividades institucionais.

3. Cabe aos partícipes COAF e TCU:

3.1 - executar as atividades referentes ao objeto do presente ajuste, assegurando a
manutenção do sigilo de seus dados;

3.2 - promover a adequada utilização dos dados e informações postos à sua disposição,
observando a compatibilidade com o fim imposto pelo objeto do presente ajuste; ./

Parágrafo único. Os partícipes não serão responsáveis por compromissos assumidos
por um deles com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Acordo de
Cooperação Técnica, bem como por seus empregados, prepostos ou SUbordi~ ~
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CLÁUSULA QUARTA - DA TROCA DE INFORMAÇÕES E DO SIGILO

o fornecimento de informações obedecerá à legislação pertinente, inclusive no tocante às
prerrogativas legais de acesso a dados sigilosos.

Parágrafo primeiro. Fica expressamente vedada a utilização ou divulgação, na forma de
artigos técnicos, publicações e outros, de qualquer informação técnica desenvolvida
neste Acordo de Cooperação Técnica, bem como a difusão de informações sobre os
resultados dos trabalhos realizados no âmbito da presente cooperação, salvo, se houver
autorização expressa, conferida por todos os partícipes.

Parágrafo segundo. Além da autorização expressa, será, ainda, obrigatória, para a
utilização e/ou divulgação das informações supramencionadas, a citação do presente
Acordo de Cooperação Técnica, a indicação de sua fonte de dados e seus autores.

CLÁUSULA QUINTA - DOS CUSTOS

Não haverá repasse de recursos entre os partícipes. As despesas decorrentes do
presente instrumento correrão por conta das dotações orçamentárias próprias dos
respectivos órgãos.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

o prazo de vigência do presente Acordo de Cooperação Técnica será de 60 meses,
contados a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES

Havendo interesse dos partícipes, o presente Acordo de Cooperação Técnica poderá ser
alterado, no todo ou em parte, mediante Termo Aditivo, observadas as normas legais,
desde que mantido o objeto descrito na cláusula primeira.

CLÁUSULA OITAVA - DA EXTINÇÃO

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO

A extinção do presente Acordo de Cooperação Técnica dar-se-á:

1 - mediante denúncia do partícipe interessado, a qualquer tempo, por meio de simples
comunicado por carta, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2 - por rescisão, caso haja descumprimento das cláusulas ora pactuadas, incorrendo nas
responsabilidades legais;

3 - pela superveniência de norma legal ou de fato jurídico que torne material ou
formalmente inexequível o seu objeto.

Parágrafo único. A denúncia do presente Acordo de Cooperação Técnica não \
prejudicará as atividades então em vigor. /\
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o COAF providenciará a publicação, em extrato, do presente Acordo de Cooperação
Técnica, no Diário Oficial da União, conforme dispõe o Parágrafo Único do Artigo 61 da
Lei nO8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS E DAS CONTROVÉRSIAS ENTRE OS
PARTíCIPES

Os casos omissos e as dúvidas porventura existentes serão resolvidos mediante
entendimento entre os partícipes, de forma expressa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO FORO

Eventuais questões ou conflitos oriundos do presente Acordo de Cooperação Técnica
serão dirimidos na forma da legislação aplicável.

E, estando assim justos e de acordo, para firmeza e validade do que ficou estipulado em
todas as suas cláusulas, lavrou-se o presente, lido e achado conforme, do qual foram
extraídas 2 (duas) vias de igual teor e forma para um único efeito legal, que vai
devidamente assinado abaixo pelos partícipes e testemunhas.

Brasília (DF), 2.9 de outubro de 2018.

l-de Contas da União

ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SOUSA

Presidente do COAF

Assinaturas

,..
CPF:

CPF:
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ANEXO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

PLANO DE TRABALHO

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

1.1. O presente Acordo tem por objeto regular, por um lado, o acesso pelo
Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, sem qualquer
ônus, a dados e informações do Laboratório de Informações de Controle -
LabContas e, por outro lado, acesso do Tribunal de Contas da União - TCU
ao Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI-C do COAF.

2. METAS A SEREM ATINGIDAS

2.1. O TCU disponibilizará ao COAF acesso remoto ao LabContas e o COAF
fornecerá ao TCU acesso ao SEI-C para troca de informações relacionadas a
processos de controle externo instaurados.

3. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

3.1. COAF e TCU designarão representantes para o acompanhamento o
planejamento, a coordenação e o controle da implantação e execução do
objeto do presente Acordo de Cooperação Técnica;
3.2. COAF e TCU irão alocar, dentro das suas disponibilidades orçamentárias,
financeiras e de pessoal, recursos materiais ou humanos para a execução das
ações para a consecução dos objetivos do presente Acordo de Cooperação
Técnica;
3.3. COAF e TCU irão informar a identificação de seus servidores, com
competência para realizar consultas, para cadastro e credenciamento nos
sistemas LabContas e SEI-C;

3.4. O TCU irá orientar os seus servidores no sentido de observar as regras
estabelecidas pelo COAF para a utilização do SEI-C, em conformidade com o
previsto na Lei nO9.613, de 1998, assim como o COAF irá observar as regras
do TCU para a utilização do LabContas;

3.5. O COAF irá capacitar integrantes do TCU, dentro de suas disponibilidades,
relativamente à análise financeira e à prevenção e combate à Ilavagem" de
dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
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4. RECURSOS FINANCEIROS

~COAF CONSELHO DE CONTROLE
~'==- DE ATIVIDADES FINANCEIRAS

4.1. As despesas decorrentes do Acordo de Cooperação Técnica correrão por
conta das dotações orçamentárias próprias dos partícipes, em conformidade
com as responsabilidades assumidas neste instrumento e nos eventuais
termos aditivos, não havendo qualquer repasse de orçamento ou de
remuneração entre os partícipes para a sua execução.

5. VIGÊNCIA

5.1. O início da execução do objeto se dará a partir da publicação do extrato do
Acordo de Cooperação Técnica no Diário Oficial da União e terá duração de 60
(sessenta) meses.

Brasília/DF, ZB de outubro de 2018.

~'
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ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SOUSA

Presidente do COAF
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