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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
DIREÇÃO-GERAL

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 6/2021/DG
PROCESSO Nº 08650.001268/2021-59

 

 

Acordo de Cooperação Técnica que entre si celebram a
União, por intermédio da Polícia Rodoviária Federal, e
o Ministério Público do Trabalho, para o
desenvolvimento de ações de interesse comum.

 
A UNIÃO, representada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por intermédio

da POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, com sede nacional SPO Complexo sede da PRF 5 - Setor
Policial Sul, Brasília - DF, 70610-909, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.394.494/0014-50, doravante
denominado PRF, neste ato representada pelo Diretor-Geral, Senhor SILVINEI VASQUES, inscrito no
CPF sob o nº 743.916.079-72, nomeado pela Portaria nº 7, de 7 de abril de 2021, publicada no Diário
Oficial da União em 7 de abril de 2021, Edição 64-A, Seção 2 - Extra A, p. 01  e o MINISTÉRIO
PÚBLICO DO TRABALHO, com sede nacional no Setor Comercial Sul - SCS – Quadra 09 – Lote C –
Torre A – 12º Andar – Edifício Parque Cidade Corporate, Brasília/DF, CEP 70308-200, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 26.989.715/0005-36, doravante denominado MPT, neste ato representado pelo
Procurador-Geral do Trabalho, Senhor JOSÉ DE LIMA RAMOS PEREIRA, inscrito no CPF nº
305.249.034-68, nomeado pela PGR/MPU 67, de 06/08/21, publicada no DO de 09/08/21, residente e
domiciliado em Brasília/DF, diante das competências definidas pela Lei Complementar nº 75, de 20 de
maio de 1993, pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e pelo Decreto 1.655,de 3 de outubro de 1995,
e das atribuições definidas pela Lei nº 9.654, de 2 de junho de 1998,

RESOLVEM
celebrar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, tendo em vista o que consta

dos Processos nº 08650.016709/2017-31 e nº 08650.001268/2021-59 e com fulcro nos artigos 129 e 144
inciso II e §7º da Constituição Federal; na Portaria 739/2019/MJ, no §1º do artigo 116 da Lei 8.666/1993,
no inciso I do artigo 66 do Decreto-Lei 3.688/1941; no art. 4º incisos IV, V, XIII e XIV da Lei
13.675/2018; nos artigos 27, 28-A, 39 §5º, 46 §1º, 47 do Código de Processo Penal; com suporte legal nas
disposições contidas no art. 20 inciso II da Lei Federal 9.503/1997, na Lei 9.605/1998, no artigo 1º inciso
X do Decreto no 1.655/1995 e no art. 47 Inciso XII do Anexo I do Decreto n° 9.662 de 2019, mediante as
seguintes cláusulas e condições:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente ACT tem por objeto o fortalecimento da cooperação técnica, científica e
operacional entre os partícipes por meio do  intercâmbio de experiências, conhecimentos, dados,
informações, sistemas e tecnologias, com ações gerais e especiais, com o fim de aprimorar suas atividades
finalísticas, e a integração para o desenvolvimento de ações conjuntas relacionadas ao combate às
violações aos direitos fundamentais de trabalhadores, tais como o trabalho escravo, o tráfico de pessoas, o
trabalho infantil, incluída a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, as fraudes trabalhistas
e as violações ao meio ambiente do trabalho.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO
2.1. Para o alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho
que, independentemente de transcrição, é parte integrante e indissociável do presente ACT, bem como
toda documentação técnica que dele resulte.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES COMUNS

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-739-de-3-de-outubro-de-2019-220480791
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3688.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13675.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503Compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1655.htm
http://planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9662.htm
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3.1. São responsabilidades comuns dos partícipes:
a) elaborar e cumprir o Plano de Trabalho relativo aos objetivos deste ACT;
b) executar e avaliar periodicamente as ações objeto deste ACT, assim como monitorar
os resultados;
c) promover e incentivar a prevenção e a repressão a crimes cometidos em estradas e
rodovias federais ou em áreas de interesse da União relacionados ao objeto do presente
ACT, respeitadas as atribuições dos ramos do Ministério Público brasileiro e
competências do Poder Judiciário;
d) promover e incentivar encontros, seminários e cursos relacionados à atividade dos
partícipes, visando à valorização e ao aperfeiçoamento técnico de suas respectivas
atuações;
e) realizar discussões sobre questões estratégicas e técnicas que visem ao aprimoramento
dos mecanismos administrativos e gerenciais;
f) promover o intercâmbio de boas práticas, dados e informações úteis ao
desenvolvimento das competências dos partícipes, respeitados os limites normativos e de
controle de acesso;
g) designar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do presente instrumento,
representantes institucionais incumbidos de coordenar a execução deste ACT;
h) responsabilizar-se por quaisquer danos porventura causados, dolosa ou culposamente,
por seus colaboradores, servidores ou prepostos, ao patrimônio da outra parte, quando da
execução deste ACT;
i) disponibilizar, sempre que necessário, recursos humanos, tecnológicos e materiais
para executar as ações objeto deste ACT, mediante custeio próprio;
j) garantir a integridade, inviolabilidade e segurança de acesso a dados e sistemas
compartilhados, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais), sendo vedado aos PARTÍCIPES repassar a terceiros, por qualquer meio,
o acesso a dados e sistemas compartilhados;
k) desenvolver ações de cooperação técnica e científica, objetivando promover a
colaboração mútua, o intercâmbio de conhecimentos e a capacitação entre os partícipes,
tanto para a consecução dos objetivos deste ACT, como também de outros considerados
de interesse público, em especial, nas áreas de segurança pública e tecnologia;
l) realizar outras ações ou atividades de interesse mútuo, com utilização de recursos
técnicos e de infraestrutura providos pelos respectivos partícipes;
m)quanto ao compartilhamento de dados, os partícipes se comprometem a direcionar
e/ou padronizar os procedimentos de interoperacionalidade de dados por meio de
"WebService - WS", quando possível, nos padrões estabelecidos no Modelo Nacional de
Interoperabilidade do Poder Judiciário e do Ministério Público, instituído na Resolução
Conjunta CNJ/CNMP nº 3, de abril de 2013, cujos requisitos técnicos já estão
delimitados e publicados no endereço eletrônico https://www.cnj.jus.br/arquivos-do-
modelo-nacional-de-interoperabilidade/;
n) promover, inclusive em parceria com outras instituições públicas e privadas, ações de
desenvolvimento tecnológico, inovação e aplicação de tecnologias em temáticas ligadas
à saúde, à segurança de trabalhadores e à prevenção de acidentes nas estradas e rodovias
federais;
o) auxiliarem-se mutuamente no caso de eventuais dificuldades práticas e/ou jurídicas,
bem como no levantamento e análise de bases de dados, que decorram do cumprimento
deste ACT; e
p) mencionar a presente parceria, com a finalidade de fortalecimento institucional dos
Órgãos e Entes envolvidos, quando promover a divulgação das ações e dos resultados
alcançados através do presente ACT, de quaisquer atividades dele decorrentes, ou a ele
relacionadas.

https://www.cnj.jus.br/arquivos-do-modelo-nacional-de-interoperabilidade/


03/09/2021 SEI/PRF - 35006168 - Acordo de Cooperação Técnica

https://sei.prf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=41531254&infra_siste… 3/7

3.2. As partes concordam em oferecer, em regime de colaboração mútua, todas as facilidades
para a execução do presente instrumento, de modo a, no limite de suas possibilidades, não faltarem
recursos humanos, materiais e instalações, conforme as exigências do Plano de Trabalho.
4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA PRF
4.1. Para viabilizar o objeto deste instrumento, são responsabilidades da PRF:

a) prestar auxílio, mediante requisição, às demais autoridades que exerçam atribuições
no âmbito do MPT, considerando as 27 (vinte e sete) Superintendências, com atenção
especial à atuação de forças-tarefas realizadas pelas Coordenadorias Nacionais
Temáticas, visando à proteção dos membros e servidores do MPT e à preservação da
ordem pública, na medida de suas possibilidades;
b) fomentar uma consciência de segurança nas diligências e fiscalizações empreendidas
pelo MPT, fortalecendo o cenário de atuação desse órgão ministerial;
c) prestar auxílio ao MPT, mediante requisição, quando as circunstâncias fáticas assim
ensejarem a proteção ou a força policial (operações inopinadas) no que concerne ao
exercício da sua atuação finalística, na medida de suas possibilidades;
d) manter os dados em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado,
preferencialmente conforme os procedimentos de interoperabilidade de dados, nos
termos do Modelo Nacional de Interoperabilidade já instituído tecnicamente em conjunto
pelos órgãos - STF, CNJ, STJ, CJF, TST, CSJT, AGU, PGR - e atualmente disponível no
endereço eletrônico: https://www.cnj.jus.br/arquivos-do-modelo-nacional-de-
interoperabilidade;
e) encaminhar ao MPT as informações, notícias de fato ou denúncias recebidas nas
Unidades Operacionais da PRF, bem como flagrantes de situações relacionadas às
violações aos direitos fundamentais de trabalhadores, tais como, trabalho análogo a de
escravo, tráfico de pessoas, trabalho infantil, incluída a exploração sexual comercial de
crianças e adolescentes, fraudes trabalhistas e violações ao meio ambiente do trabalho;
f) fortalecer, em conjunto com o MPT, as ações de prevenção e enfrentamento à
criminalidade e de prevenção de acidentes nas rodovias federais;
g) fomentar, sempre que houver disponibilidade, programas de treinamento e
capacitação, bem como o intercâmbio de conhecimentos, informações e experiências
com o MPT;
h) colaborar, reciprocamente, para a prevenção, o combate e a persecução penal dos
crimes de redução a condição análoga à de escravo, de tráfico de pessoas (Código Penal,
artigos 149 e 149-A, respectivamente) e de crianças e adolescentes nas rodovias federais,
e áreas de interesse da União, adotando as providências cabíveis contidas na Lei nº 8069
de 13 de junho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), sempre que houver
atribuição do MPT, nos termos do Decreto n˚ 1655, de 3 de outubro de 1995;
i) auxiliar na confecção de protocolos de segurança institucional do MPT;
j) compartilhar experiências, por meio de cursos de capacitações, instruções, reuniões,
desenvolvimento de protocolos de ação conjunta, na sua área de atuação finalística, bem
como compartilhar informações de inteligência e contrainteligência com a segurança
institucional do MPT;
k) designar, quando necessário, policial rodoviário federal que tenha conhecimento
técnico e experiência prática nas áreas de operações, de abordagens, de segurança
patrimonial e de pessoas, para prestar apoio técnico relativo à segurança dos membros e
servidores do MPT, na elaboração de projetos de segurança institucional nas unidades
regionais do MPT e demais ações operacionais; e
l) noticiar às Superintendências da PRF a formalização deste ACT.

5. CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO MPT
5.1. Para viabilizar o objeto deste instrumento, são responsabilidades do MPT: 

https://www.cnj.jus.br/arquivos-do-modelo-nacional-de-interoperabilidade
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a) fornecer, sempre que necessário, acesso a ferramentas tecnológicas que propiciem
visões e levantamentos estratégicos para a elaboração de estudos, planejamentos e
pesquisas técnico-científicas e a gestão das políticas públicas de trabalho decente,
especialmente no que se refere ao combate do trabalho escravo, do trabalho infantil,
incluída exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, do tráfico de pessoas,
das fraudes trabalhistas, das violações ao meio ambiente do trabalho;
b) informar, com antecedência, à PRF o planejamento das ações de fiscalização que
requeiram emprego de efetivo policial;
c) orientar seu quadro funcional acerca da missão a ser exercida pelos integrantes da
PRF, nas diligências de campo, não se admitindo interferência ou desvio de aplicação do
efetivo;
d) apoiar a PRF na execução de projetos relacionados à matéria de Direitos Humanos e
Ações Temáticas da PRF, através da participação de Procuradores em eventos e
disponibilização de material de divulgação (banner, folder, etc.);
e) receber e dar o adequado processamento aos expedientes encaminhados ao MPT por
força do cumprimento da alínea "e", do item 4.1.;
f) disponibilizar, sempre que necessário, equipamentos e materiais para as ações
cooperadas, observando as limitações administrativas pertinentes;
g) manter a PRF informada sobre eventos, seminários, simpósios, encontros, congressos,
cursos e outros, de âmbito nacional e internacional relacionados ao objeto do presente
ACT;
h) noticiar às Procuradorias-Regionais do Trabalho a formalização deste ACT; e
i) implementar esforços em relação a instalação e ao reconhecimento de Pontos de
Parada e Descanso (PPDs) ao longo das rodovias federais.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO SIGILO, SEGURANÇA, CONFIDENCIALIDADE,
RESTRIÇÃO DE ACESSO AOS CONHECIMENTOS, INFORMAÇÕES E COMUNICAÇÕES
6.1. Com exceção das informações cuja disponibilidade seja garantida nos termos da legislação
vigente, os partícipes ficam obrigados a manter, sob o mais estrito sigilo, todas as demais decorrentes do
presente ACT, assegurando que as mesmas não estejam disponíveis ou não sejam reveladas, direta ou
indiretamente, a pessoa, sistema, órgão ou entidade não autorizado, nem credenciado.
6.2. O intercâmbio de conhecimentos e informações consistirá no compartilhamento de dados,
programas, projetos, ações, experiências ou quaisquer outras atividades de interesse comum pertinentes ao
objeto do presente ACT, ressalvadas as informações com sigilo imposto por lei e, também, aquelas
consideradas pelos partícipes de caráter confidencial.
6.3. Os acessos aos sistemas decorrentes do presente ACT serão concedidos de forma
individualizada, obedecendo aos níveis de disponibilidade, mediante assinatura de Termo de Compromisso
de Manutenção de Sigilo, que integrará este instrumento jurídico para todos os fins legais.
6.4. Os partícipes, em todos os casos, deverão observar a Política de Segurança da Informação e
Comunicações instituída pela Instrução Normativa nº 54/2015/DG/PRF e pelo Decreto n° 3.505/2000 e
disciplinada pela Norma Complementar nº 14/IN01/DSIC/GSIPR (revisada cf. Portaria n° 9/2018/GSIPR),
bem como a Lei de Acesso a Informação – Lei nº 12527/2011 e o Decreto 7724/2012 que a regulamenta).
6.5. Os responsáveis pela indevida divulgação de dados ou informações, após formalmente
identificados, responderão pelos danos que porventura causarem, sem prejuízo das sanções civis, criminais
e administrativas aplicáveis à espécie.
6.6. Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente ACT será,
obrigatoriamente, destacada a colaboração dos partícipes, observado o disposto no artigo 37, §1º, da
Constituição Federal, vedada a utilização de nomes, símbolos ou imagens que, de alguma forma,
descaracterizem o interesse público e se confundam com a promoção de natureza pessoal de agentes
públicos.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO
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7.1. A fiscalização e o acompanhamento do presente ACT serão realizados por policiais
rodoviários federais e membros do MPT especialmente designado(s) pelas autoridades signatárias através
de portaria específica, que deverá ser publicada nos respectivos meios de divulgação interna em até 30
(trinta) dias após a assinatura deste ACT e encaminhada à outra parte.
7.2. A execução do presente ACT não implicará qualquer vínculo de subordinação entre os
órgãos cooperados, ou entre um deles e os prepostos do outro, mantendo-se as competências de cada um.
7.3. As ações decorrentes da operacionalização das atividades objeto deste ACT terão suas
linhas básicas, atividades e ações fundamentadas, especificadas e implementadas por meio de Protocolos
de Execução.
7.4. Compete aos gestores locais dos órgãos descentralizados, dos partícipes do presente
ACT racionalizarem esforços a fim de concretiza-lo no âmbito de suas respectivas Unidades.
8. CLÁUSULA OITAVA – DO GERENCIAMENTO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA
8.1. No prazo de 60 (sessenta) dias a contar da celebração do presente ACT, cada partícipe
designará formalmente, mediante portaria, preferencialmente servidores públicos envolvidos e
responsáveis para gerenciar a parceria; zelar por seu fiel cumprimento; coordenar, organizar, articular,
acompanhar monitorar e supervisionar as ações que serão tomadas para o cumprimento do ajuste.
8.2. Competirá aos designados a comunicação com o outro partícipe, bem como transmitir e
receber solicitações; marcar reuniões, devendo todas as comunicações serem documentadas.
8.3. Sempre que o indicado não puder continuar a desempenhar a incumbência, este deverá ser
substituído. A comunicação deverá ser feita ao outro partícipe, no prazo de até 10 (dez) dias ocorrência do
evento, seguida da identificação do substituto.
8.4. As ações decorrentes deste ACT terão suas linhas básicas, atividades e ações
fundamentadas, especificadas e implementadas por meio do respectivo Plano de Trabalho, e serão
executadas com a máxima eficiência e economicidade possível, dispensando-se formalidades que não
sejam imprescindíveis à consecução dos fins almejados e à necessária transparência dos atos de cada
partícipe.
9. CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E PATRIMONIAIS
9.1. Não haverá transferência voluntária de recursos financeiros entre os partícipes para a
execução do presente ACT. As despesas necessárias à plena consecução do objeto acordado, tais como:
pessoal, deslocamentos, comunicação entre os órgãos e outras que se fizerem necessárias, correrão por
conta das dotações específicas constantes nos orçamentos dos partícipes.
9.2. Os serviços decorrentes do presente ACT serão prestados em regime de cooperação mútua,
não cabendo aos partícipes quaisquer remunerações pelos mesmos.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS HUMANOS
10.1. Os recursos humanos utilizados por quaisquer dos PARTÍCIPES, em decorrência das
atividades inerentes ao presente ACT, não sofrerão alteração na sua vinculação nem acarretarão quaisquer
ônus ao outro partícipe.
10.2. As atividades não implicarão cessão de servidores, que poderão ser designados apenas para
o desempenho de ação específica prevista no ACT e por prazo determinado.
10.3. As atividades serão executadas dentro da capacidade operacional de seus partícipes, em
função da exiguidade de recursos, principalmente, de recursos humanos na PRF.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRAZO E VIGÊNCIA
11.1. O ACT entrará em vigor na data de publicação do extrato no Diário Oficial da União
(DOU), tendo vigência pelo prazo de 60 (sessenta) meses, podendo ser prorrogado, a critério dos
partícipes, por Termos Aditivos, desde que tal interesse seja manifestado, previamente e por escrito, em
até 60 (sessenta) dias antes do término de sua vigência.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES
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12.1. O presente ACT poderá ser alterado, no todo ou em parte, mediante termo aditivo, desde
que mantido o seu objeto.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ENCERRAMENTO
13.1. O presente ACT de cooperação técnica será extinto:

a) por advento do termo final, sem que os partícipes tenham até então firmado aditivo
para renová-lo;
b) por denúncia de qualquer dos partícipes, se não tiver mais interesse na manutenção da
parceria, notificando o parceiro com antecedência mínima 30 (trinta) dias;
c) por consenso dos partícipes antes do advento do termo final de vigência, devendo ser
devidamente formalizado; e
d) por rescisão.

13.2. Havendo a extinção do ajuste, cada um dos partícipes fica responsável pelo cumprimento
das obrigações assumidas até a data do encerramento.
13.3. Se na data da extinção não houver sido alcançado o resultado, as partes entabularão acordo
para cumprimento, se possível, de meta ou etapa que possa ter continuidade posteriormente, ainda que de
forma unilateral por um dos partícipes.
13.4. A eventual denúncia deste ACT não prejudicará a execução dos serviços que tenham sido
iniciados, devendo as atividades ser desenvolvidas normalmente até o final, nos termos estabelecidos no
presente ACT.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
14.1. O presente instrumento poderá ser rescindido justificadamente, a qualquer tempo, por
qualquer um dos partícipes, mediante comunicação formal, com aviso prévio de, no mínimo 30 (trinta)
dias nas seguintes situações:

a) quando houver o descumprimento de obrigação por um dos partícipes que inviabilize
o alcance do resultado do ACT; e
b) na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado,
impeditivo da execução do objeto.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DECISÕES NULAS DE PLENO DIREITO
15.1. Será nula de pleno direito toda e qualquer medida ou decisão, no que concerne ao presente
ACT, que contrarie o disposto em lei ou nos estatutos, regimentos e demais atos normativos dos órgãos
cooperados.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO ACESSO
16.1. Os PARTÍCIPES terão livre acesso aos processos, informações e documentos referentes ao
pacto, bem como aos locais de execução do objeto, desde que respeitada a segurança orgânica e as
competências de cada órgão participe.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO
17.1. Os PARTÍCIPES deverão publicar extrato do ACT na imprensa oficial, conforme
disciplinado no parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/1993.
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA AFERIÇÃO DE RESULTADOS
18.1. Os partícipes deverão aferir os benefícios e alcance do interesse público obtidos em
decorrência do ajuste, mediante a elaboração de relatório conjunto de execução de atividades relativas à
parceria, discriminando as ações empreendidas e os objetivos alcançados, no prazo de
até 60 (sessenta) dias após o encerramento.
19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS
19.1. As situações não previstas no presente instrumento serão solucionadas de comum acordo
entre os partícipes, cujo direcionamento deve visar à execução integral do objeto.
20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA CONCILIAÇÃO E DO FORO
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20.1. As controvérsias decorrentes da execução do presente ACT, que não puderem ser
solucionadas diretamente por mútuo acordo entre os partícipes, deverão ser encaminhadas ao órgão de
consultoria e assessoramento jurídico do órgão ou entidade pública federal, sob a coordenação e
supervisão da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF, órgão da
Advocacia-Geral da União, para prévia tentativa de conciliação e solução administrativa de dúvidas de
natureza eminentemente jurídica relacionadas à execução da parceria.
20.2. Não logrando êxito a tentativa de conciliação e solução administrativa, será competente
para dirimir as questões decorrentes deste ACT o foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília,
nos termos do inciso I do art. 109 da Constituição Federal.
20.3. E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e
irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi
lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos representantes dos partícipes,
para que produza seus legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

 
SILVINEI VASQUES

Diretor-Geral
Polícia Rodoviária Federal

JOSÉ DE LIMA RAMOS PEREIRA
Procurador-Geral do Trabalho
Ministério Público do Trabalho
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