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ACORDO DE COOPERAÇÃO

Acordo de Cooperação para prestação de serviços - nO 01/2018 - SSJSRN/PI

ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO
RAIMUNDO NONATO/PI E A FUNDAÇÃO MUSEU DO
HOMEM AMERICANO - FUMDHAM, VISANDO O
CUMPRIMENTO DE MEDIDAS DE PRESTAÇÃO DE
SERViÇOS A COMUNIDADE FIXADAS EM
PROCESSOS PENAIS EM TRÂMITE NESTE ÓRGÃO
JURISDICIONAL.

A SUBSEÇÃO UUDICIÁRIA DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI, instalada na Rua Frade

Macedo, nO105f' Aldeia, Município de São Raimundo Nonato-PI, neste ato representada

pelo Juiz Federal Diretor da Subseção, PABLO ENRIQUE CARNEIRO BALDIVIESO e a

FUNDAÇÃO MilisEU DO HOMEM AMERICANO - FUMDHAM organização da sociedade
I

civil administradora em parceria com o ICMBio do Parque Nacional Serra da Capivara,

situada Na Ave~ida Deputado João Batista Dias, 1700 , Bairro Campestre, CEP 64770-

000, Município de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí, inscrita no CNPJ sob o

número 07. 682. r 07/0001-06 neste ato representada pela sua Diretora Presidente, a Sra.

Niéde Guidon, residente e domiciliada no mesmo endereço da xxxx, portador (a) da

Carteira de Idehtidade nO 4.855.580 SSP/ PI e CPF nO 813.909.478-15, RESOLVEM

celebrar o presJnte Acordo de Cooperação, mediante as cláusulas e condições a seguir

especificadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 - Fundamenta-se o presente termo na Lei nO13.019, de 31 de Julho de 2014, na Lei

nO9.099/95 (Juizado Cível e Criminal), no Código pena;creto- Leij' ~
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dezembro de 1940 com as alterações promovidas pela Lei nO 9.714, de 25 de

novembro d~ 1998), Lei nO9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e Lei nO7.210/1984 (Lei

de Execuçõ~s Penais).
I

, I

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO

2.1. Tendo em lista que a Subseção Judiciária de São Raimundo Nonato é composta de

vara única, com atuação em matéria criminal, incluindo os crimes de menor potencial

ofensivo e crim:es ambientais" tem o presente instrumento o objetivo de viabilizar o

cumprimento pelos BENEFICIARIOS da pena de prestação de serviços a comunidade

aplicada em suJstituiçãO a pena privativa de liberdade nos processos penais, bem como

em decorrência lide decisão homologatória de transação penal ou suspensão condicional

do processo e, ao mesmo tempo, garantir uma compensação para o Parque Nacional

Serra da caPiva1ra, porquanto não raro essa importante unidade de conservação é vítima
I

de crimes previstos na Lei nO9.605/98 e processados neste Juízo.

2.2. O Período de prestação de serviço na entidade cooperada não importará em vínculo

empregatício nJm no pagamento de salário ou remuneração ao BENEFICIÁRIO a

qualquer título.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS LOCAIS EM SE DARÁ A PRESTAÇÃO DE SERViÇO

3.1. Fica definido que o BENEFICIÁRIO, por indicação da entidade cooperada, poderá

prestar serviço Ja própria FUNDHAM, no Museu do Homem Americano, bem como no

Parque Nacional Serra da Capivara.

3.2. A indicação de outro local para prestação dos serviços pelos BENEFICIÁRIOS

deverá ser infor~ada previamente a Subseção Judiciária de São Raimundo Nonato/PI
I

para realização de apostilamento.

, I _
CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CONDIÇOES
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4.1. O prazo em que o BENEFICIÁRIO irá prestar serviços na entidade cooperada

será definido ~elo juízo competente, conforme legislação vigente, em decisão

homologatória bu sentença condenatória, a qual será encaminhada pela Secretaria

do Juízo à enti~ade cooperada.

4.2. Durante o ~eríodo de prestação de serviços, conforme item 4.1. desta Cláusula, o

BENEFICIÁRIO será acompanhado por um responsável indicado pela entidade

cooperada, que emitirá relatório de frequência, bem como indicará dia, local, horário da

realização do serviço e as atividades desempenhadas.
I

4.3. A entidade cooperada encaminhará, mensalmente, a Secretaria do Juízo os relatórios

indicados no ite14.2. desta Cláusula. .

4.4. Em caso de falta ou ausência do BENEFICIARIO, desde que não justificada

em até 48 (quJrenta e oito) horas, será imediatamente comunicado ao Gestor da

FUMOHAM qU~ cientificará o Juízo da Subseção Judiciária de São Raimundo

Nonato/PI no Jrazo de 24 (vinte e quatro) horas, para a adoção das medidas

pertinentes.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES

5.1. DAS OBRIGAÇÕES DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO RAIMUNDO
NONATO/PI

5.1.1. Compete à Vara Única da Subseção Judiciária de São Raimundo Nonato/PI:

a) Encaminhar a~ Guias de Execução de Penas e Medidas Restritivas de Direito relativas

à prestação de Jerviços à comunidade a decisão homologatória da transação penal ou

suspensão con~icional do processo a entidade cooperada, concomitante ao

encaminhamento do Processo à Vara de Execução Penal;

b) adotar as medidas cabíveis caso seja constatado, na execução da medida de

prestação de ~erviço pelo BENEFICIÁRIO, o descumprimento das condições

estabelecidas, odservadas a legislação aplicáveis ao caso.
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5.3. DAS OBRIGAÇÕES DO FUNDAÇAÕ MUSEU DO HOMEM AMERICANO _
FUMDHAM:

5.3.1. Permitir que o BENEFICIÁRIO, possa prestar serviço a título de pena restritiva de
direito/alternativJs penais naquela entidade;

I
5.3.2. Disponibilizar pessoal para acompanhar os BENEFICIARiaS a fim de cumprir o
período de prest~ção de serviço;

5.3.3. Comunica~ a Subseção Judiciária de São Raimundo Nonato/PI, no prazo de 24
I

(vinte e quatro) horas, a falta do BENEFICIARia, desde que não justificada em até 48
(quarenta e oito) horas;

5.3.4. Emitir Relatório de frequência ao trabalho/desempenho do BENEFICIÁRIO;
5.3.5. Encaminh~r os relatórios indicados na Cláusula Quarta, item 4.2., mensalmente, a

I
Subseção Judiciária de São Raimundo Nonato/PI.

CLÁUSULA SEXTA - DO ÔNUS

6. 1. O presente t~rmo não importará em repasse financeiro a nenhum nos partícipes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

7.1. ° Presente termo de Cooperação terá vigência de 5 (cinco) anos, a partir de sua
assinatura, pOde~do a critério dos cooperados, ser prorrogado.

, I _
CLAUSULA OITAVA - DA ALTERAÇAO

8. 1. O Presente Tirmo poderá ser alterado, a qualquer tempo, mediante termo aditivo, por

consenso entre os convenentes, vedada a alteração de seu objeto.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

9.1. Este Termo de Cooperação poderá ser denunciado por qualquer das partes, que não
mais tenha intere~se em mantê-lo, mediante comunicação expressa à outra parte, com
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antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
I

9.2. Este Termo de Cooperação poderá ser rescindido a qualquer tempo, na ocorrência
I

de uma das seguintes hipóteses:

a) em comum adordo antes do prazo avença, mediante Termo de Distrato;

b) quando exaurido o prazo contratual;

c) violação da legislação aplicável;

d) descumprimJnto de qualquer das cláusulas estipuladas no presente contrato, ou

infração de normb legal ou regulamentos, a que estejam as PARTES obrigadas a cumprir;

e) decretação dJ falência, intervenção ou liquidação judicial ou extrajudicial, recuperação
I

judicial ou extrajudicial, a critério da outra PARTE;

f) nos demais ca~os previstos na legislação em vigor.

I
, , I

CLAUSULA DECIMA - DOS CASOS OMISSOS

10.1. Os casos omissos e quaisquer ajustes que se façam necessários em decorrência do

presente Termo de Cooperação serão resolvidos de comum acordo entre as partes

lavrando-se term0 aditivo.

, , I _

CLAUSULA DEOIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇAO

11.1. O presente Acordo de Cooperação será efetuada em extrato pela Subseção

Judiciária de São Raimundo Nonato/PI no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CONCILIAÇÃO E DO FORO

12.1. Será competente para dirimir qualquer questão oriunda da execução de acordo de

cooperação, bem como dos termos aditivos que, como decorrência dele, vierem a ser

firmados, o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Piauí, nos termos do inciso I do

art. 109 da Constituição Federal.
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E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e
I

irrenunciável cutt,primento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado

conforme, foi la~rado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos
I

partícipes, para que produza seus legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

São Raimundo Nonato, 09 de julho de 2018.

PABLO ENRIQ I CARNEIRO BALDIVIESO

Juiz Federal Diretor
I

Subseção Judiciária de São Raimundo Nonato/PI

NIÉDE GUIDO

Diretora Presidente
Fundação Museu do Homem Americano

TESTEMUN AS)
I

I
Nome: 'Si .t!k-/0G {)os -S/l..,v/lJ5 I!,/~~ Nome:
Identidade: / 0.P~ 93::J SS;P/ // / Identidade:
CPF: ~ ~ . 3£. 3/3- c:a CPF:
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