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ACORDO DE COOPERAÇÃO

ACORDO DE (:ooPERAÇÃO QUE ENTRE SI
CELEBliAM A ESCOLA SUPEiilOR DQ MINISTÉRIO
PÚBt.IC{) i)A {JNIÃO - ESMPU E O $1INí:STÊRfo
PUBLiCo MILITAR - WM PARA
COMPART}LHAMENTO DE DADOS CADÂSTRAf$
»E MEMBROS E SERVIDORES

A ESCOLA SUPERIOR DO $1INiSTERiO PUBLICO DA UNI.iO, órgão autânolno criado pela Lei n.
9.628/1 998, adiante dominada ES){PU, co]]] sede ent Brasília/DF, na .A vertida L-2 Sul, Quadra 604, Lote 23,
CEP 70200-640, inscrita no CNPJ/MF sob o n, 03.920.829/a00 1-09, neste ato representada por seu Diretor-
Geral, Jogo Akira Omito, nomeado pela Portaria PGR n. 9, de 31 de .lallciro de 2018. publicada na Diário
OHicia[ da [Jnião erra 02/02/2018, e o h]]N']STÉR]O ]'ÜBL]CO M]L[TAR -- MPM, com sede no Selar de
Embaixadas Norte, !ote 43, f3 rasiÉia/DF, CEP 7Q800-400, inscrito 110 CNPJ sab o n, 26.989.7 1 5/0004-55, neste
ata representado pelo Procurador-Geral de Justiça fçlilitar, Jaitne de (.âssio Mirando, CELEBltAly o presente
ACORI)O DE COOPERAÇÃO, nos termos das cláusulas e ctlndições a seguir descritas e com sujeição clãs
pares, no que couber, às disposições da Lei 8.66ó, de 2 1/6.'1993, c demais legislações aplicáveis.

CLÁUSULA PRIMElltA - l)o Objeto

O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO tens poi objeto o compaNilhamento dos dados cadastrais dos
membros c dos servidores existentes nw bwes de dados do Ministério Público Nlilitar.

PARA(;BAFO UNICO - Os dados a que se referem o capta/ do presente artigo estão listados no Anexo l
que faz parte integrante deste termo.

CLÁUSULA SEGUNDA -- Da Finalidade

O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO tcm por finalidade manter atualizados os dados dos membros e
dos servidores do MPM que realizam ou que paderiarll realizar atividades acadênlicas organizadas pela
ESMPU, uma vez que serão necessários para o e:avio de informações requeridas pelo eSocial, assim como para
x:iabilizai um aprimoramento do pianejanlento das atividades académicas desenvolvidas pela ESMPU

CLÁUSULA TERCEIRA -- l)as Obtignções W
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As partes reli\ as seguintes obrigações

PARAGttAFO PRIMEIRO Compete ao hqinistério T'úbiicü Militar

a) comecei à l:S$,1PU, por tneio cletrânico, as informações constantes do Anexo l do presente acordo de
cooperação, constantes em suas bases de dados, de godos os membros e servidores ativos.

b) manter atualizada a base de dados quc será consultEld;{ pela ESMPU, autorizando-se que a EShdPU grave
e n seio banco de dados as infbrnlações recebidas.

c) desenvolver uma solução de wel)scrvice ou outra solução similar que permita a interoperabilidade entre os
becos de dados e, mensalmente, a exportação dos dados objeto do presente acordo de cooperação diretanente
para a base de dados da llSMPU, atendem)do os parâmetros de validação delimitados pelo eSocial e canstantcs
no Anexo i

d) maílter comunicação periódica con\ a leSMPU. coil} a objetivo de verificar o efêtivo funcionamento do
termo de cooperação, bem como prolllover estudos {endclltes a sua melhoria.

FAltA(:ltAFO SEGtJ NDO CoiTlpete à }::scola Superior do Ministério Público da União

a) criar ou adequar seus sistemas informatizados pala serem compatíveis cair as informações constantes da
base de dados do MPM, (]ue serão recebidos por tlleio do preserlte acordo de cooperação

b) desenvolver uma solução dc webservice ou ouvia solução similar que permita a interoperabilidade entre os
becos de dados e, mensalmente, a importação dos dados dueto do presente termo diretamente da base de
dados do MPM, seguindo os parâmetros dc validação delimitados pelo eSocial e constantes no Anexo l

c) manter con unicação periódica com a MPM com o oUetivo de veri6lcar o efetivo cumprimento do termo de
cooperação, bem comia promover estudos teElde tes n sua meti)orla.

d) utilizar os dálias ]mpoi%dos do MPM exclusivamente para as õnaltdades indicadas ]la cláusula segunda.

CLÁUSULA Qt;ANTA i)os recursos financeiras

O preseme acordo não envolve a transferência de recclrsos orçáinentários entre as partes

CLÁusuLA QUirvrA -- l)a Vigência

O preseílte acordo de cooperação terá vigência por 6a (sessenta) 111eses, a partir da data de sua assinatura

CLÁUSULA SEXTA Da Alteração € da Pt'oi'rogitção

O preseílte acordo poderá ser alterado ou prorrogado peias pares, de camui]] acordo, durante sua vigência,
media11te temia aditivo.

P
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CLÁUSULA SÊTINIA - l)a Extinção

Este acordo Rodela ser extinta

a) por ato unilateral de qualquer das pares, desde quc comunicada sua intenção por escrito e com antecedência
n íninla de 3a (trinta) dias.

b) de comum mo?do, reduzido a temia

PAR.AGRADO UNIÃO - A eventual extinção deste =icordo de cooperação ilha prqudicará os ates praticados
durante a sala vàgêflcia, sendo quc os dados compartilhados permanecerão de posse da ESN{PU.

CLÁUSULA OITAVA » Pul)ligação e da }'ublicidacle

Caberá à ESN] PU providenciar a publicação do estrato deste Acordo de Cooperação }lo Diário Oficia! da União
- DOU, observado o prazo legal corwspondente, comprometendo-se cada pane coopermte a dar publicidade
do seu conteúdo llo âmbito de sua atuação

CLÁUSULA NONA Das l)imposições Finais

As eventuais controvérsias oriundas do presente acordo serão resolvidas de comum acordo pelos partícipes
com base nas disposições constarltes da l,ei }l'. 8.666.'93, nos princípios gerais do Direito e da Boa-Fé.

Todavia: não sendo })ossívei um acordo, fica eleito o F'oro da Justiça Federal, Seçào Judiciária do Distrito
Federal, para a solução dos confeitos, caiu rel\úncia a qualquer outro, por mais privilegiado qt,ie seja.

E, por estaien\ assim justos e acordados, os signatários t rmanl o picse1lte instrumento, para que furta os seus

:gxs.\eAXn'' ' @laq'b'a .'Ü'.ã a@S+o & Orq
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JATME l)E CÁ+SIO MljtANDA
Procwador-Geral\de Justiça Militar

@., / êZü«
00ÂO ADIRA OMITO
[)il'etor-Geral d& ESF.{PU
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CARÁCTER

(ÂRACTER

} 1. iqünl ro du CPF {3a rabalhõdof Validação: De e sef u:n.(Pf: válida

Nünlelo de }def)ti cação $ccíai - NiS, G qual p üe $e1 9 P{S.
P.&$i!? ou 6ji'Í IVa ilação: Deve seí um N:S vàti Q e pcrtence te ao trabalhador

CARÁCTER NQtnê da Trabõltliidaf'

Sexo do Tíabattíador.
fv4 . !yasçuiíno
F - f:eminino

Validação: ndicõr a iet a maespo dent.e ao sexo a ser informa(b
M. F
Võiores vâiidos

3 - ?arda;
4 - ,qínareia

S - !?ldígena;
6 . Nãa !n armado
validação: indicar Q número c'oírespQRdente à t'aça a 3er tnfoírnadõ -
1, 2. 3. 4. 5 0u 6.
Valores válidas
3. - Solteiro:
2 - Casado.
3 - Divoíciadoi

l4 - Separado:
S - Viúvo.
Validação: !ndícar o RÚm©FQ correspondente ao estado vivi! a $er
nl911P $Ç:;::!: 2- :3.!:. PU :!:

03. - Anatfabe}.o, íHciy$ivB Q Que, embor tenha recebida instrução,
nãa $e at1'3betizotll

0Z - Alê Q Se eno i6cGrt pleno do Ensina fuDd3Met {a! cantiga 4 série
ou que se tenha aifabetizado sem ter frequentado escala reguial;
Q3 - Se alto cofnpíeto do nsirto Fündamentai:
c}4 . oa 6e aa 9e afia da Ef sina Fundamenta! incompleto {atttí8 SI a
B! sériei=
iCS - €1flsino f:undBwentai Completo:
ICÕ - Ensino t«êdto incompleto:
Q7 - Ensino m.êd o campleia:
08 . Eduaçãa Superior incompleta;
a$ - Edtícaçãa $apefiar completa.
3,Q - Pós-Graduação com?lata;
t - Mestf'ada como:eto;

3.2 . Doutorado CQrr preto.

Validação: Indicar o número wrrespondente à escolaridade a se{

cp.RACTER l ] ISexodoTrabaihadcí

NUMÉRICO Raça e (üf da trabalhador

NUMÉRICO ] testada civil do {tabaihadcr

CARÁCTER 2. lçraü de }ítstrtlção do {fabathado{

Data de nasci y e to (olmo regra. campo data deverá ser registrad8 no formato; AAAA
MM-DD
validação; Se informada. deve sel um código existente t}8 TAREI..A E.
Ct'R aneXO

Q pfeenchtmento é obrigatório $e a país do nascimento {of fgua} a
BrâSii.

24
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27

NUMÉRICO 7 Código do mini(iria, (informe tabela do }8Ge

C.ARACTER

CAR.AC'l'ER

2

3

}

Siga da Utlidóde da F geração IValida ãa: Deve ser urra Uf válida
Validação: Ouve seí um código existente aa TABELA 6 - Países

indicar Q ít€3mero correspondente ac país a seí informado
Validação: Deve ser ym código eYistctttê na TABELA 6 - ?aíses

odicar o núncio conespgl$jçll!$ ao ;pais;;a; s« informado

iCódiga da pais de nasc\mento do t18bBt!'bddci!

Código da país de aac onaiidade 4a t.rabaihadoí

F

'l''J
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ZIÍ3 }11íqilii8ÍXgi:iEK &y ÊE {ql;iK BqlgH !ÜilhiiilÇlê

      PreQnebiúeh á bi $atóiib É$fã tljbaihadã leàdénte ú4 Éra Ê
Cóndiçãai o s nãd: informadülê 8 upd*lex &iófli; N {aQsl:déM l!
CASOS

  CÂKAclEi{ 1 4 Tillo .$e Logfadóufc

Validação: í)eve ser Lln (ódio válida, existente n TABELA 20, enl

indicar Q DÓRI fo corresponde:líe aó tipo ée !o8radüura a s !
!31ormõdo

$2 [ÀRACTER ê 8Ü [)eseriçêo dü lograda\ rü  
  CARA(TeR l IG Niifn ro ü }oKledaur9

Validõ$ãa; $e õão houver !\úmerõ à $er informado, prücócher mí :
S/N

  CARÁCTER   Coillpiementc dc }c8r adaüía

ome ! bairro/distrito

CÓdIgo de Endereça: e11to ?estai - CEP

 
  CARÁCTER

T  
  CARÁCTER Validação; Deve $er preenchida apenas com númetas

Deve ser um CEP válida

    7 Código ãa R nnicipiQ
Validação: Deve sef un código extslente a TAREIA F « h;uni(ípêos dü
19GE. dm aí\ex{)

Eldicar o número Corre i)oltdente ao município ê ser ínfürrttado

    R Sigla dõ UnÊ ade da Feder ção Validação; Deve ser üwa UF válida

      Éíéüüêh:4ã:êÚ ÜãkülÜé trâbaihàdb r ãdêhte RÇ xtói $
cõnãiãd ib !çiióõà :inhànadà Bdiü bü$il})? N iRaS :demais
c $os

  CP.RA(TER 3 Cãdtgo da Í$
Vatidaçã : i)eve $eí ul código existente na TABELA $ . Países. em

?1 CARÁCTER   Oaicri;ã do lügradal.:ro  
?2     ?número do iagrad ure vai dõçãa: Se dão houver número e $er }rtformado, preencher çafv

s/t$

      làfàrm#çõêi dà$ depéãüeÕ k$  
  CARACUR i Z npo de de?endcnte

Vatidaçãa= í)eve ser'tlln código existente a TABELA 07 - T;pos de
dep?nan?res, eln anexo
ndicaf o rlúrnern «'rfespoílõeflte ac tipo de dependente a seí

  [ÂRÀCfER   Molhe da deperlde! !e  
93     Data de n«$c me tp

yaiidnçãa: Deve ser maior que 01/a1/19QG e menor qlle a data alba
Cam reg:ê, çalnp data na eSoçiai deverá $eí reglstíadõ Rç} !óíman
ÂAAÀ.MM,DD

94 CARÁCTER   Nú{ \ar de :nâCriÇ$ rE CPf

Validação: i)eve r i ll\ número de (PF válido. observando a q! e

} O pleenchÊment ê brêgatório paí mêlorou lguaEa 8 ako anase

c Não fJode haver ais de um depenaeí ie caü um nlesrno niinlefa
do Cpf

  CARÁCTER l l$c o da dcpcildente

l l Informar se é dependente do tral3aihador para nns de ieduçãc} de seu
l Irendiipenta tHbutável pelo Imposto de Renda

\rüiidaçãa; P enchinen(a obrigatório se o tíaba hàdar e$tiveÊ
viílculada o RPP$ e jcadini} T [UI
Valores vàlÊdas: !ndicõr a tetra correspondente ao sexo ã $et
informado - NI. f

validação; S - Sim; N - Nãa

vaioíes Váiidosl Indicam a {elra correspclndente - S ou N
B6 CARÁCTER

9? CARÁCTER inforülar se É dependente para fins üe rembimenta dc ile fiçió de salário- validaçãa: S - Sfm; N - Nãa
valores Vâli(!os: indicar a letra correspondente - S oy N

  CARÁCTER l IR armar se o dependem t t m inçapa(Id de física au Cata peras validação: S Sim; N - Nãc

V leres Válidas; l diçõr a letra correspondente - $ Qy N

  CARÁCTER } nformar se ãüpendente par fi $ pfevidendáriçl$

validação: S 5irr ; l . !qãa

Valores vái;dos; indicar a letra c rrelpondente - $ Q i ?i
Pieenchimerto abriga ócio s= o trõbõihõdor es ive! Yi t:raiado ac

    iühçhóÇõüs de Cpntato Condiç$ : 0C

     
Nome Q de (eiefane da ttabüittadof. <cil\ D!)D

Enüeícça eielfõi\iço

Validação: Deve comer ãpe11âs números, ç3m a mínima 4e d:z
díg tüs

}D3

vat;daçãe; O e-mail deve possuir caractere "©l" e este não pude

níc a e l ü f !n do e-ipaif. Deve possuir na m;Hino um caractere
$eÊ>ois dü

e não nade estai no Inicio ou !':o tirai d e-mail
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0ESCRtçÀ0 OBSERVAÇÕES }MPORTANTÊS

  MPF / MPT / MPM / MPDFT
Membro ou servidor alembro / Servidor

Cargo Ex: Procurador do Trabalho / Promotor dc Justiça Militar / Subprocurador-Geral da
República / etc

Tipo de vinct1lo Lotação Provisória: Sim / Nêo
Unidade de lotação PGR/ PRR l9 região/ Promatoria de Taguaiinga/ etc
UF de lotação  
fU unlcíplo de lotação  
Selar de lotação Ex: Gabinete de rRêmbrQ / Assessoria }Ltrídica / Coordenadaria de Recursos / Coríegedoria /

Data de ingresso na MPU Primeira data de ingresso, caso tenha mudado de carreira {se possível, também nos casos
de alteração de ramo e de semidor obra membro

Data de ingresso na carreira atrai  
Data de in resto na cargo õtua}  
Histórico dos cargas da carreira l)ala de entrada e sõídà em cada um dos cargos 1la carreira
Áreas de atuaçãa Se lotado no órgão de execução: atribuições do gabinete / Se lotado en\ órgãos de

coordenacâo. gerência ou adminlstracâo: áreas de atuacào
Instã meia de attlacão ?romeira / Segunda / Terceira
C)fíclo de atuação Ex: le Ofída Geral dã PRT da Z$e Região / 8P Oficia Geral da PRMT / 59 Promatoria de

Justiça de Ceilândla / etc
Escolaridade Superior/ Especial;cação/ Mestrado/ Dotltaradc}
Histórico de trelnamentc$ Tipo: aperfeiçoamento / pós graduação / etç; e Modalidade: presencial / gemi-presencial /

EAD

Área de formação  
Exercício de magistério $lm / Nãa
ReRistro Geral RG)  
Mata;gula  



/

DESCRIÇÃO OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

  M?F / MPT / MPM / MPDFT
M embro ou servidor Membro / Servidor

  Ex: Técnico do MPt; - Especialidade Administração / Anaiist do MPU - Especialidade
Arauivoiozla / etc

Tipo de vínculo QLladro/ Cedido/ Requisitado/ Comissão/ Lotação Provisória/ etc
Unidade de lotação PG8/ PRR le região/ Pior ataria deiusííça de Ta uatln a/ PTM Bauru/ etc
UF de lotação  
Mw icípio de lotõcão  
Selar de lotação Ex; Divisão de compras / Coordenõdoria de Tecnologn da Informação / Gabinete de

nlemtlro / eic
Data de ingresso no MPU Primeira data de ingresso. caso tenha mudado de carrelr ou de carão
Data de iAgressü na carreira atval Data de ingresso ! carreira atça# ltêcnico/ anatlsta/ etcl
Data de ngre$$a na cargo õtuai  
Nível do cargo âtu8i  
Áreas de õtuação Nü área meio: as áreas de atuação/ Na área fim: as atribuições do gabinete
Instância de atuacâo Se lot do em gabinete de membro: Primeira/ Segunda/ Terceira
Gabinete de lotação do servidor Se lotado em gabinete de membro: 110me por extenso do tltuiar
Escolaridade fundameíltal/ Ensino rTlédio/ Superior/ Especialização/ Mestrado/ Doutorado
f+lstóriço de troinamentos Tipo: aperfeiçoamento / pos graduação / etc; e Modalidade: presencial / gemi-presencial /

Área de formação  
Exercício de magistério Sim / Não
Registra Geral {RG)  
Matrícula  
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