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Ofício Circular n°0£i /2012-DIP
Goiânia, J'h de junho de 2012.

Aos Senhores Juizes de Direito e Escrivães Criminais

Prezado (a) Senhor(a):

Consoante disposto no Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre
o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e o Ministério da Justiça, por meio do
Departamento de Polícia Federal, que tem por objeto a cooperação mútua entre os
partícipes no intercâmbio eletrônico de informações para a utilização do Sistema
Nacional de Informações Criminais - SINIC, ficou estabelecida a responsabilidade das
serventias criminais credenciadas pela emissão da folha de antecedentes criminais.

O servidor da Polícia Federal designado para o treinamento dos
escrivães e escreventes da justiça estadual goiana no SINIC, notícia o
descumprimento da Cláusula Segunda do pacto:"Das Atribuições dos Partícipes".
Segundo informa, servidores credenciados e treinados, não estão emitindo as folhas
de antecedentes, enviando as requisições respectivas para a Polícia Federal, que não
mais as emite, devolvendo-as aos solicitantes , gerando demora e desperdício.

Assim, ao tempo em que encaminho cópia do citado acordo,
recomendo aos juizes de direito e escrivães que orientem os servidores credenciados
pelo sistema SINIC junto aos respectivos juízos à fiel observância e total cumprimento
dos termos convencionados.

lb

Atenciosamente,

Desembargadora BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10. n° 150. 11° andar. St. Oeste, Goiânia Goiás-CEP 74120-020-Telefone (62)3216-2618 - Fax (62) 3216-2711 - www.tjqo.jus.br



SERVIÇO PÚBLIÒO FEDERAL
MJ- DEPARTAMENTO DEPOLÍCIA FEDERAL

ACORDO DE COOPERAÇÃO* TÉCNICA
QUE ENTRE SI CELEBRAM, O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIÁS, E O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE
POLICIA FEDERAL, PARA OS FINS QUE
ESPECIFICA.

O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, CNPJ 00.394.494/0001-36, por intermédio do
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, CNPJ 00.394.494/0014-50, representado
neste ato pelo DIRETOR-GERAL LUIZ FERNANDO CORRÊA, domiciliado na SAS
Quadra 6, lote 9/10, 9o andar, Brasília/DF, RG 6.010.552.716-SSP/RS, CPF
303.187.690-34, e o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, CNPJ
02.292.266/001-80, representado neste ato pelo DIRETORA-GERAL ELIZABETH
MACHADO CORTES, domiciliada na Avenida Assis Chateaubriand n° .195, Setor
Oeste, Goiânia/GO, CEP 74130-012, RG 341.218 DGPC/GO, CPF 125424.231-72,
daqui por diante denominados PARTÍCIPES, resolvem celebrar o ACORDO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA, de conformidade com as cláusulas abaixo estipuladas,
observado o contido, no que couber, na Portaria n° 1825 - MJ, de 13 de outubro de
2006, na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, no Decreto s/n de 26 de
setembro de 1995, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este Acordo de Cooperação Técnica tem por objeto a cooperação mútua entre
os partícipes no intercâmbio eletrônico de informações para a utilização do Sistema
Nacional de Informações Criminais - SINIC, visando a prevenção e repressão da
criminalidade no Braf
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ- DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

CLÁUSULA SEGUNDA -DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTÍCIPES.

Para execução das atribuições previstas nesse ACORDO, os partícipes
comprometem-se aatuar em parceria na implementação das seguintes ações:

PARÁGRAFO PRIMEIRO -DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

I. Propiciar o acesso âs informações objeto deste Acordo.
II. Designar servidores para compor aequipe técnica conjunta, visando elaborar os

procedimentos, vistorias eespecificações técnicas, assim como definir níveis de
serviços, a fim de viabilizar este Acordo, sendo que essa equipe deverá estar
em consonância com a Coordenação de Tecnologia da Informação da Diretoria
de Logística eAdministração Policial do Departamento de Polícia Federal.

III. Zelar pela adequada utilização das informações postas à disposição de cada
partícipe, de modo a preservar o caráter sigiloso delas, onde couber ou for
classificado.

IV. Permitir acesso e autorizar transações de consulta, inclusão e emissão no
SINIC.

V. Efetuar transações de alteração eexclusão, no SINIC, das informações geradas
no âmbito de atuação da TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS,
quando da solicitação desta.

VI. Promover a adequada atualização de registros e processamento.
VII.Designar os servidores do DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL que serão

credenciados como usuários do SINIC.

Vlll.Submeter, à avaliação, aprovação e credenciamento, os servidores de carreira
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS designados para serem
usuários do SINIC.

IX. Comunicar ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS quaisquer
alterações no SINIC que venham a modificar os termos deste Acordo.

X. Promover efPVticipar de eventos de capacitação, a fim de manter oadequado
uso do SINI
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ-DEPARTAMENTO DE POLÍCIAFEDERAL

XI. Disponibilizar as senhas de acesso ao SINIC.

XII.Fornecer, mediante solicitação do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIÁS, cópia de prontuários criminais e informações necessárias constantes
dos bancos de dados.

XIII.Prover os recursos necessários à manutenção interna do SINIC na esfera de
sua competência.

XIV. Prover os recursos necessários para manutenção dos canais de comunicação
internos.

XV.Prover os recursos necessários para ampliação interna do SINIC, na proporção
de seu uso.

XVI.Prover os recursos e executar a gestão central do SINIC, os planos de
contingências e a segurança das instalações dos sítios centrais.

XVII.Realizar a manutenção do sítio central do SINIC e estações de uso do
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL.

XVIII.Auditar a utilização do SINIC e apurar os incidentes de segurança e
vazamento de informações.

XIX.Apurar o fato, a fim de se chegar à devida responsabilização administrativa e
criminal do agente, quando houver acesso indevido ou qualquer outro dano às
informações que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS tenha

colocado à disposição dos usuários do DEPARTAMENTO DE POLÍCIA
FEDERAL.

XX.Orientar e aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessários à
execução do objeto pactuado.

XXI.Elaborar e executar projeto de modernização do SINIC.

PARÁGRAFO SEGUNDO - DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

I. Propiciar o acesso às informações objeto deste Acordo.

II. Designar servidores para compor a equipe técnica conjunta, visando elaborar os

procedimentos, vistorias e especificações técnicas, assim como definir níveis d
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serviços, a fim de viabilizar este Acordo, sendo que essa equipe d.everá estar
em consonância com oseu Órgão de Tecnologia da Informação.

Ml. Zelar pela adequada utilização das informações postas à disposição de cada
órgão, de modo a preservar o caráter sigiloso delas, onde couber ou for
classificado.

IV. Efetuar, no SINIC, inclusões, alterações, consultas eemitir as respectivas folhas
de antecedentes criminais, competindo a cada um dos partícipes viabilizar os
meios técnicos necessários para essa interconexão.

V. Solicitar ao DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, em Brasília, eventual
alteração ou exclusão de registro no SINIC.

VI. Promover a adequada atualização de registros e processamento.
Vll.lndicar, para avaliação, aprovação e credenciamento pelo DEPARTAMENTO

DE POLÍCIA FEDERAL, seus servidores de carreira designados para usuários
do SINIC.

Vlll.Comunicar ao DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL quaisquer alterações
no SINIC que venham a modificar os termos deste Acordo.

IX. Promover e participar de eventos de capacitação, a fim de manter oadequado
uso do SINIC.

X. Solicitar o imediato descredenciamento dos usuários do SINIC quando do seu
desligamento do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.

XI. Fornecer, mediante solicitação do DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL,
cópia dos documentos que geraram as informações inseridas no SINIC.

Xll.Prover os recursos necessários à manutenção das estações de uso do SINIC
na esfera de sua competência.

Xlll.Prover os recursos necessários para manutenção dos canais de comunicação
internos.

XlV.Prover os recursos necessários para ampliação interna de suas estações de
uso do SINIC.

XV.Prover os recursos eexecutar agestão de suas estações de uso do SINIC, os
planos oXcontingências e a segurança das instalações onde se localizam as
estaçcWsr
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XVI.Realizar amanutenção das estações de uso do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE GOIÁS.

XVII.Apurar os incidentes de segurança evazamento de informações.
XVIII. Comunicar, em até 24 horas, ao DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

os incidentes de segurança e vazamentos de informações 'que tenha
conhecimento ou dado causa.

XIX.Apurar ofato, a fim de se chegar à devida responsabilidade administrativa e
criminal do agente, quando houver acesso indevido ou qualquer outro dano às
informações que oDEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL tenha colocado à
disposição dos usuários do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.

XX.Seguir os procedimentos técnicos e operacionais necessários à execução do
objeto pactuado, conforme recomendação do DEPARTAMENTO DE POLÍCIA
FEDERAL.

CLÁUSULA TERCEIRA -DA FISCALIZAÇÃO

Opresente Instrumento será executado sob oacompanhamento da DIRETORIA
TÉCNICO-CIENTÍFICA do DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL - DITEC/DPF,
por intermédio do INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO - INI, e do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - TJGO, por intermédio da
DIRETORIA GERAL, os quais se responsabilizarão pelo fiel cumprimento do presente
Acordo, designando fiscais para seu acompanhamento.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO

As demais condições necessárias à execução deste Acordo serão
estabelecidas, em instrumentos específicos, pelos partícipes diretamente envolvidos,
representados pelos respectivos executores.

CLÁUSULA QUINTA -DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EFINANCEIR
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Para execução do objeto deste Acordo não haverá transferência de recursos
z:zzeraniüpes-As despesas dec°™tes de-'— oi
zz^zr orçarárias próprias dos partícipes' «™«*-responsabilidades assumidas neste Acordo enos eventuais termos aditivos.

CLÁUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES

Este instrumento poderá ser alterado, por mútuo entendimento entre o,
Participes, durante asua vigência, mediante Termo Aditivo, exceto no ^

CLÁUSULA SÉTIMA -DA VIGÊNCIA

Este Acordo terá vigência de 60 (sessenta) meses, apartir da data de sua
pub-caçao no Diário Oficia, da União, nestes termos enas demais disposi õespeCt,os i; trumemos acessórJoSi podendQ ^ proTOgad0i P oesj
por igual período. pines,

CLÁUSULA OITAVA -DA RESCISÃO

Este instrumento poderá ser rescindido:

I. por ato unilateral eescrito da Administração;
"' ami9ave'™nte, RóTàcordo entre as partes, reduzido a

termo no respectivo procedimento administra/

'0 %\
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PARÁGRAFO ÚNICO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ- DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

Opartícipe que pretender rescindir oAcordo comunicará sua intenção ao outro
por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA NONA -DA EXTINÇÃO DO ACORDO

Ocorrendo a extinção do Acordo:

I. continuará o DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
com odireito de uso das informações recebidas do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE GOIÁS antes da extinção do Acordo;

II. continuará o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIÁS com odireito de uso das informações recebidas do DEPARTAMENTO DE
POLICIA FEDERAL antes da extinção do Acordo.

CLÁUSULA DÉCIMA -DA AÇÃO PROMOCIONAL

Em qualquer ação promocional relacionada com oobjeto deste Acordo será
obrigatoriamente, destacada acolaboração dos partícipes, observando odisposto no
Parágrafo Primeiro do Artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DOS CASOS OMISSOS

Este Acordo regula-se pela Lei n.° 8.666/93, pelas cláusulas nele dispostas e
pelos preceitos de Direito Público, sendo aplicáveis, sup.etivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos eas disposições de Direito Privada I
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ- DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá ao DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL providenciar, à sua
custa, apublicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União, conforme
legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

As causas e conflitos oriundos deste Acordo serão processados e julgados
onginariamente pelo Supremo Tribunal Federal, de conformidade com aAlínea T do
Inciso Ido Artigo 102 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

E, por estarem de acordo, os PARTÍCIPES firmam este instrumento em três vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Brasília, de Fe 2008.

PELO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL:

LUIZ FERNANDO CORRÊA
DIRETOR-GERAL

PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/bB^Olls

ELÍ^BÉTffivIACHADO CORTES
/ tjIRETORA-GERAL^

TESTEMUNHAS

—• >-tC7' : *-^Vj > ••

Nome A„~t:.:~"'l •'•••-::, cv;*..

Identidade aoeâ/o jm/>?'X
cpf /Ss s>rr Tér//6-

Nome PeritoCriminal Federal

Identidade W.(6t-SSflj>F
CPF tàlAtí- 0Í\~6>


