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POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL.

PROCESSO SRPRF-GO Nº 08662014342/2017-87 e
RA PR/GO Nº 1.18.000.001897/2017—55

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 3/2017/SRPRF—GO

Acordo de Cooperação Técnica que, entre si,
celebram a União, por intermédio da
Superintendência Regional de Polícia Rodoviária
Federal no Estado de Goiás e o Ministério Público
Federal, por intermédio da Procuradoria da
República no Estado de Goiás, com a finalidade de
viabilizar a confecção de termos circunstanciados
de ocorrências pelos Policiais Rodoviários
Federais no Estado de Goiás.

A UNIÃO, por intermédio da SUPERINTENDENCIA
REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO ESTADO DE
GOIAS, doravante denominada SRPRF/GO, inscrita no CNPJ sob o nº
00.394.494/0116—85, localizada na Rua P—23A, Lote 4, s/n, Setor dos
Funcionários, Goiânia-GO, CEP 74543-380, neste ato representada pelo seu
Superintendente, senhor ALVARO DE RESENDE FILHO, Policial Rodoviário
Federal, brasileiro, casado, portador do RG 1369477 SSP—GO e CPF
316.959.571-72, nomeado pela Portaria nº1.257, de 09.09.2016, publicada
no DOU de 07/09/2016, no uso da competência que lhe confere as
atribuições legais descritas no art. 107 combinado com art. 96, do Regimento
Interno do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, aprovado pela
Portaria nº 1.375, de 2 de agosto de 2007, do Sr. Ministro de Estado da
Justiça, publicada no DOU de 6 de agosto de 2007, e 0 MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da PROCURADORIA DA REPÚBLICA
NO ESTADO DE GOIÁS, neste ato denominada PR/GO, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 26989715/0014-27, com sede na Avenida Olinda,
Edificio Rosângela Pofahl Batista, Qd. G, Lt. 2, Park Lozandes, CEP: 74884—
120 — Goiânia/GO, neste ato representada pelo Procurador—Chefe, AILTON
BENEDITO DE SOUZA, brasileiro, casado, portador da Carteira de
Identidade Funcional nº 1062/MPF e do CPF nº 822.926041-91, com suporte
legal nas disposições contidas no artigo 1º, inciso X, do Decreto nº
1655/1995; do artigo 20, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro (Lei
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considerando o constante nos processos administrativos nºs
08662.014342/2017—81 e 1.18.000.001897/2017-55, resolvem celebrar o
presente Acordo de Cooperação Técnica, mediante as seguintes cláusulas e
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1. O presente Acordo tem por objetivo viabilizar a confecção de
Termos Circunstanciados de Ocorrências — TCO, por Policiais Rodoviários
Federais, dentro do Estado de Goiás, quando do atendimento das infrações
de menor potencial ofensivo de que trata a Lei nº9.099/1995 e ainda quando
do atendimento dos crimes de trânsito previstos na Lei nº 9503/1997, que se
enquadrem nos critérios de menor potencial ofensivo previstos na Lei nº
9099/1995.

1.2. O acordo restringe-se à elaboração de TCO relativos à infrações de
menor potencial ofensivo de competência da justiça federal.

CLÁUSULA SEGuNDA
DAS OBRIGAÇOES

2.1. Incumbe à SRPRFIGO:

a) Adotar as medidas necessárias para a permanente capacitação
dos servidores envolvidos no atendimento de locais de ocorrência de
crimes de menor potencial ofensivo no âmbito de sua circunscrição,
para a confecção de Termo Circunstanciado de Ocorrência, nos
casos cabíveis;

b) Entregar ao(s) envolvido(s), nas ocorrências de menor potencial
ofensivo, intimação para comparecimento em juízo nas datas
disponibilizadas pelos juizados especiais com jurisdição em cada
localidade;

0) Nos casos em que, conforme o entendimento do Juízo Federal
competente, não houver a disponibilização de agenda que possibilite
a imediata intimação da(s) parte(s), informar ao(s) envolvido(s),
mediante ciência expressa em formulário apropriado, acerca da
intimação a ser efetivada futuramente através dos mecanismos do



Procuradoria
da RepúblímMPF

mmm» Wim Hmm
em Gºmª MlNlS'l'I—LRIQ DA JUSTIÇA E, SEGURANÇA PÚBLICA

POLICIA RODOVIARIA FEDERAL

d) Acompanhar e fiscalizar o andamento deste Acordo.

2.2. Incumbe à PRIGO:

a) Receber como válidos os Termos Circunstanciados de Ocorrência -
TCO, expedidos pela Polícia Rodoviária Federal através de seus
agentes, nos crimes de menor potencial ofensivo ocorridos nas
rodovias federais e áreas de atribuição da PRF no Estado de Goiás;

b) Prestar auxílio à Polícia Rodoviária Federal quanto a eventuais
dificuldades práticas e jurídicas que surjam ao longo da vigência do
presente Acordo de Cooperação Técnica, para o seu fiel
cumprimento.

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS OBJETIVOS

3.1. Tendo em vista a necessidade de pronto atendimento policial aos
locais das infrações de menor potencial ofensivo e aos crimes previstos no
Código de Trânsito Brasileiro, que se enquadrem nos critérios de menor
ofensividade previstos na legislação, as partes estabelecem que a todo
Policial Rodoviário Federal, quando do comparecimento a locais das
infrações descritas acima no âmbito da circunscrição da Policia Rodoviária
Federal, é cometida a competência para lavrar os Termos Circunstanciados
previstos conforme as Leis Federais nº 9099/1995 e nº 10.259/2001.

CLÁUSULA QUARTA
DA CONTRAPRESTAÇAO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

4.1. O presente termo não importa em transferência de recursos
financeiros entre os partícipes.

CLÁUSULA QUINTA
DA VIGENCIA

5.1. O presente instrumento possui vigência por 60 (sessenta) meses,
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CLÁUSULA SEXTA
DO ACOMPANHAMENTO DO ACORDO

6.1. Serão designados, por meio de Portaria, membros ou servidores
para promover o acompanhamento, supervisão, controle e fiscalização da
execução do presente acordo.

CLÁUSULA SÉTIMA
DA ALTERAÇAO E DA RESCISÃO

7.1. Este acordo poderá ser alterado de comum acordo entre os
partícipes, durante a sua vigência, mediante Termo aditivo devidamente
justificado, vedada a alteração do objeto.

7.2. A rescisão do presente Acordo de Cooperação Técnica poderá
ser promovida por:

a) superveniência da lei, fatos e ou atos que torne inviável a sua
execução;

b) amigavelmente, por acordo entre aS partes, reduzido a termo no
processo do presente termo, desde que haja conveniência para a
Administração, sem ônus para os partícipes;

C) judicialmente, nas determinações da legislação;

d) o instrumento poderá ainda ser rescindido, a qualquer tempo, pelos
acordantes, desde que, motivadamente, seja notificada à outra parte,
por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

e) nos casos de rescisão, as pendências ou trabalhos em fase de
execução, ainda que decorrentes de eventuais instrumentos
específicos firmados com base neste Acordo de Cooperação Técnica,
serão definidos e resolvidos por meio de Termo de Rescisão, no qual
se definam e atribuam as responsabilidades relativas à conclusão ou
extinção de cada um desses trabalhos e das pendências dos
trabalhos em andamento.

CLÁUSULA OITAVA
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8.1. Para a solução dos conflitos oriundos da execução do presente
ACORDO, que não puderem ser dirimidos administrativamente, fica eleito o
foro da Justiça Federal — Seção Judiciária do Estado de Goiás.

" CLÁUSULA NONA
DA PUBLlCAÇAO E DA ASSINATURA DO ACORDO

9.1. O presente Acordo de cooperação Técnica será publicado pela
SRPRF/GO em forma de extrato no Diário Oficial da União.

E assim, por estarem justas e acordadas entre os partícipes as
condições deste Acordo de Cooperação Técnica, foi o presente Assinado
eletronicamente pelas partes, juntamente com as testemunhas abaixo
indicadas, para que produza seus efeitos jurídicos e legais em Juízo e fora
dele.

de 2018.

ALVARO DE RESENDE FILHO

Supe intendente Regi lda F/em
&

AILTON
Procurad e da PRGO

(PI
”([ Testemunha

Nome: QAW L mami-rami maq-ri;
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