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PROTOCOLO DE INTENÇÕES NO O11/2018-MPSP

PROTOCOLO DE INTENÇÕES QUE ENTRE SI
CELEBRAM A SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA

DEFESA DA CIDADANIA, POR MEIO DO INSTITUTO

DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE SAO

PAULO - IMESC, E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP - OBJETIVANDO A

REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS DE INVESTIGAÇÃO DE

VÍNCULO GENÉTICO AOS BENEFICIÁRIOS DA

JUSTIÇA GRATUITA NOS PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA

"ENCONTRE SEU PAI AQUI"

Pelo presente instrumento, de um lado o INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE
CRIMINOLOGIA DE SAO PAULO - IMESC, autarquia estadual, inscrita no CNPJ sob o n'

43.054.154/0001-79, com sede na cidade de São Paulo, na Rua Barra Funda, 824,

doravante denominado IMESC, neste ato representado por seu Superintendente, Dr.

Sergio Cordeiro de Andrade, portador da cédula de identidade RG n' 7.812.941-2 e inscrito

no CPF/MF sob o n' 804.323.368-34 e o MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE SAO

PAULO, doravante designado MPSP, neste ato representado por seu Procurador- Geral

da Justiça em exercício Sr. Dr. Walter Paulo Sabella, portador da cédula de identidade RG

n' 5.750.524-x, inscrito no CPF/MF sob o n' 488.135.678-04, têm entre si justo e acordado

o presente Protocolo de Intenções, mediante as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJ ETO

1 .1 . 0 presente PROTOCOLO tem por objeto a consecução de esforços dos

partícipes para realização de perícias de investigação e vínculo genético nos

procedimentos administrativos no âmbito do programa " Encontre seu Pai Aqui", às partes

que comprovarem a insuficiência de recursos para custear as despesas periciais. ll
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Parágrafo único: As perícias de investigação de vínculo genético, a que se referem o

presente ajuste, serão realizadas nos postos de coleta do IMESC ou em conformidade

com as determinações das Promotorias de Justiça

CLÁUSULA SEGUNDA

DAS OBRIGAÇOES

2.1 . Das obrigações comuns às partes

a)

b)

c)

Proporcionar facilidades para a adequada implantação e execução do presente
PROTOCOLO, estabelecendo fluxo de dados e informações.

Conjugar esforços para cumprimento das atividades ora pactuadasl

As partes atuarão em regime de mútua cooperação, prestando-se, reciprocamente, apoio

técnico, administrativo e operacional necessários à viabilização dos objetivos do presente

instrumento, observadas as formalidades legais.

2.2. Caberá ao MPSP

a)

b)

c)

d)

e)

Requisitar junto ao IMESC as perícias de investigação de vínculo genético por meio de

identificação de polimorfismos de DNA, "inter vivos", decorrentes de procedimentos

extrajudiciais no âmbito do Programa "Encontre seu Pai Aqui"l

Indicar funcionários da Promotoria de Justiça para proceder à coleta de material genético,

quando conveniente para prestação do serviço, encaminhando-os para treinamento junto

ao IMESCI

Estabelecer tratativas e/ou parcerias com entidades público/ privada para a coleta do

material genético, seguindo as normas técnicas e instruções do IMESC, em consonância

com o protocolo de coleta constante do Anexo l que integra o presente PROTOCOLOS

Disponibilizar e/ou viabilizar local adequado e estrutura administrativa, necessários às

roletas do material para a realização das perícias de investigação de vínculo genéticos

Remeter ao IMESC, na forma determinada, as amostras do material coletado e as fichas

de identificação devidamente preenchidasl n



MPSP

D

g)

h)

i)

j)

Informar ao IMESC o não comparecimento dos periciandos agendados e/ou qualquer

intercorrência no cumprimento dos examesl

Exigir daqueles que estiverem, de qualquer forma, ligados à execução do presente

PROTOCOLO, o devido sigilo, sob as penas da lei, tendo em vista que as ações de

investigação de vínculo genético se processam em segredo de justiça.t

Odedecer rigorosamente a ordem cronológica e a relação de coletas enviadas pelo IMESC

com a exclusão de qualquer outro critérios

Responsabilizar-se pelo procedimento de coleta, adotando as cautelas necessárias para

que não haja troca de amostras;

Cooperar com o IMESC, na esfera de suas atribuições e, caso necessário, apresentar

propostas para a execução das atividades constantes do objeto deste PROTOCOLOS

2.3. Caberá ao IMESC

a) Elaborar agendamento específico para os exames periciais decorrentes do

presente PROTOCOLOS

b) Realizar exames periciais para nos procedimentos administrativos no âmbito

do programa "Encontre seu Pai Aqui", às partes que comprovarem a insuficiência de

recursos para custear as despesas periciais, mediante requisição do Ministério Público do

Estado de São Paulol

c) Fornecer todo o material e insumos necessários à coleta do material a ser

utilizado para as perícias de investigação de vínculo genético, compreendendo: ficha de

identificação dos periciandos, etiquetas, cartão de coleta em papel absorvente especial -

tipo FTA ou similar, lancetas, urna lacradal

d) Responsabilizar-se integralmente pelo processamento dos exames de DNA

coletadosl

e) Elaborar os respectivos laudos periciais, enviando-os ao MPSP

f) Treinar todos os profissionais indicados pelo MPSP para a realização das

perícias de investigação de vínculo genéticos

CLÁUSULA TERCEIRA

DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
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3.1. Cada parte designará dois representantes para o acompanhamento da

execução no presente PROTOCOLO, bem como para dirimir dúvidas eventualmente

surgidas no cumprimento de suas cláusulasl

3.2. Os representantes mencionados no item anterior, sempre que houver

necessidade, poderão solicitar, com antecedência mínima de setenta e duas horas,

reunião conjunta para dirimir questões relevantes surgidas na execução do presente
PROTOCOLO.

CLÁUSULA QUARTA

VIGÊNCIA, DENÚNCIA E ALTERAÇÃO

4.1. O presente PROTOCOLO terá vigência de 02 (dois) anos a partir da sua

assinatura, prorrogável por igual períodos

4.2. Qualquer das partes poderá denunciar o presente instrumento,

independentemente de qualquer motivo, mediante notificação obrigatória e por escrito a

outra parte, com antecedência de 90 (noventa) dias.

4.3. O presente PROTOCOLO poderá ser modificado em qualquer de suas

cláusulas e condições, exceto quanto a seu objeto, mediante termo próprio, de comum

acordo entre as partes, desde que tal interesse seja manifestado, previamente, por uma

das partes por escrito.

CLÁUSULA QUINTA

DOS RECURSOS

5.1. O presente PROTOCOLO não terá repasse de recursos materiais ou . /

financeiros entre os convenentes, sendo que cada um deles arcará integral e 'l$
exclusivamente com todas as despesas que vierem a incorrer para a execução das

obrigações assumidas no presente instrumento. ,//
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5.2. Deste PROTOCOLO não resulta, em nenhuma hipótese vínculo de qualquer

natureza, inclusive trabalhista, previdenciária ou associativa entre os partícipes,

respondendo cada um individual e isoladamente por todas as obrigações que assumir.

CLAÚSULA SEXTA

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 . O relacionamento dos Partícipes, em decorrência deste PROTOCOLO e para

os fins nele previsto, atenderá aos princípios de boa-fé, probidade, confiança e lealdade,

abstendo-se. cada Participe, de adotar conduta que prejudique os interesses do outros

6.2. Por se tratar de um protocolo de intenções, qualquer controvérsia relativa à

interpretação e aplicação do presente será objeto de solução amigável por consulta ou

negociação entre os partícipes, sem judicializaçãol

6.3. Para cumprir os requisitos de publicidade, após sua assinatura, será publicado

em Diário Oficial do Estado, bem como disponibilizado no Portal da Transparência.

E, por estarem inteiramente de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-

se o presente PROTOCOLO em 02 (duas) vias de igual teor e forma que, depois de lido e

achado conforme, é assinado pelos Partícipes.

são Paulo, 26 de março de 29;tá
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