
Formulário de Visita Técnica 

Superintendência da Polícia Rodoviária Federal

Dados da Entidade Visitada

Nome: 

CNPJ: 

Endereço: 

Município: UF: Telefones c/DDD: 

Seção I – Identificação

1.1 Nome do órgão do Ministério Público: 

1.2 Data da visita:  /   / 

1.3 Abrangência Populacional: 

Seção II – Administração

2.1 Autoridade responsável pelo Estabelecimento: 

2.2 Cargo: 

2.3 Quantidade dos Servidores por categoria:

 Policial Rodoviário Federal                     Agente Administrativo                     Estagiários                     Terceirizados

2.3.1 Número total de Servidores: (Validação de soma)

2.4 O número de servidores é suficiente para o adequado exercício da atividade-
fim? (Em caso de resposta positiva, o item 2.4.1 deve ficar prejudicado)

       2.4.1 (se não ao 2.4) Explicar:

2.5  Há servidores deslocados,  pela chefia  superior,  para exercício  de atividades
administrativas ou outra atividade não afeta à Superintendência?

2.6 Há servidores deslocados para o exercício de missões ou diligências em outra
unidade da federação, especialmente para apoio em operações?
(Em caso de resposta negativa, os itens 2.6.1 a 2.6.3 devem ficar prejudicados)

2.6.1 (se sim ao 2.6) Há servidor em missão fora do setor há mais de 60 dias?

2.6.2 (se sim ao 2.6) Há servidor em missão fora do setor há mais de 90 dias?

2.6.3 (se sim ao 2.6) Há servidor em missão fora do setor há mais de 180 dias?

2.7 As medidas para assegurar sigilo de documentos e demais elementos materiais
relacionados à atividade-fim são adequadas?

2.8 Quantas unidades operacionais estão subordinados à SPRF?
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2.9 Quantos policiais rodoviários federais há nas unidades operacionais?

2.10 Quantos servidores administrativos há nas unidades operacionais?

2.11 Quantos terceirizados há nas unidades operacionais?

2.12 Observações gerais:

Seção III – Das Condições Físicas da Superintendência

3.1 O prédio é próprio?

3.2 Qual é o estado de conservação do prédio? 

3.3 As instalações visitadas proporcionam o exercício adequado da atividade-fim?
(Em caso de resposta positiva, o item 3.3.1 deve ficar prejudicado)

       3.3.1 (se não) Explicar:

3.4 Há acessibilidade para portadores de deficiências?

3.5 A unidade possui carceragem?
(Em caso de resposta negativa, o item 3.5.1 deve ficar prejudicado)

3.5.1 (se sim ao 3.5) Haviam presos no dia da visita?
(Em caso de resposta negativa, o item 3.5.1.1 deve ficar prejudicado)

3.5.1.1 (se sim ai 3.5.1) Quantos?

3.6 Há sistema de vigilância ou monitoramento eletrônico?
(Em caso de resposta negativa, o item 3.6.1 deve ficar prejudicado)

3.6.1  (se  sim  ao 3.6) O tempo de armazenamento  das  imagens  é  igual  ou
superior a 5 dias?

Seção IV – Organização de Trabalho da Superintendência

4.1 Há controle de peso das cargas?
(Em caso de resposta negativa, os itens 4.1.1 e 4.1.2 devem ficar prejudicados)

4.1.1 (se sim ao 4.1) Há balanças fixas ou móveis para realização da 
pesagem?

4.1.2 (se sim ao 4.1) A verificação do peso é realizada diretamente pela PRF?

4.2 É realizada verificação do peso com base na nota e capacidade do veículo (na
ausência de balança de pesagem)?

4.3 Há equipamentos de verificação de velocidade em quantidade suficiente?

4.4 Os equipamentos emitem comprovantes da velocidade e foto?

4.5 Sempre que é lavrada multa há abordagem do veículo?

4.6 As multas são lavradas em meio eletrônico (palmtop)?

4.7 Há controle/verificação de cargas perigosas?

4.8 Há acompanhamento de cargas especiais?
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4.9 Há sistema para interceptação telefônica?

4.10 Realiza apoio a operações de outros órgãos?

4.11 Há estande de tiros?

4.12 Lavram Termos Circunstanciados?

Seção V – Depósito de Armas

5.1 A unidade possui depósito de armas? 
(Em caso de resposta negativa, os itens  5.2 a 5.13 devem ficar prejudicados; em
caso de resposta positiva, o item 5.1.1 deve ficar prejudicado)

5.1.1 (se não ao 5.1) Qual o destino das armas e munições apreendidas?

5.2 (se sim) Qual o total de armas em depósito no dia da visita?

5.3 (se sim) Há instalações físicas especificamente reservadas para o depósito de
armas apreendidas?

5.4  (se  sim)  As  instalações  físicas  do  depósito  proporcionam  o  adequado
acondicionamento das armas?

5.5 (se sim) Há controle de saída e devolução de armas?

5.6 (se sim) Há cofres/armários destinados à guarda de armas da corporação ou
armas apreendidas?

5.7  (se sim)  Há registros de armas da corporação ou apreendidas que foram
furtadas ou roubadas?

5.8 (se sim) Há armas depositadas há mais de 5 anos?

5.9 (se sim) Há sistema de vigilância ou monitoramento eletrônico? 
(Em caso de resposta negativa, o item 5.9.1 deve ficar prejudicado)

5.9.1  (se sim ao 5.9) O tempo de armazenamento das imagens é igual ou
superior a 5 dias?

5.10 (se sim) Há inventário periódico das armas?

5.11  (se sim)  É realizado inventário quando há alteração do responsável  pelo
setor?

5.12 (se sim) Há armamento não letal?

5.13 (se sim) Houve treinamento para o uso de armamento não letal?

Seção VI – Depósito de Veículos Apreendidos

6.1 A unidade possui depósito de veículos apreendidos? 
(Em caso de resposta negativa, os itens 6.2 a 6.15 devem ficar prejudicados; em
caso de resposta positiva, o item 6.1.1 deve ficar prejudicado)

6.1.1 (se não ao 6.1) Qual o destino dos veículos apreendidos?

6.2 (se sim) Há controle de entrada e saída dos veículos apreendidos?

6.3 (se sim) Há inventário periódico de veículos?

6.4 (se sim) Há instalações físicas especificamente reservadas para o depósito de
veículos apreendidos?
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6.5 (se sim) As instalações proporcionam o adequado depósito dos veículos?

6.6  (se sim)  Os veículos estão devidamente vinculados aos seus inquéritos  e
processos?

6.7 (se sim) Há veículos apreendidos sendo utilizados por servidores da unidade?
(Em caso de resposta negativa, o item 6.7.1 deve ficar prejudicado)

6.7.1.  (se sim ao 6.7) A utilização dos veículos se faz mediante autorização
judicial? 

6.8 (se sim) Há termos de acordos ou outros instrumentos formais firmados pela
Polícia  Rodoviária  Federal  para  acautelamento  de  veículos  em  depósitos  de
outros órgãos ou de terceiros?

6.9 (se sim) Há veículos cedidos a servidores de outras instituições?

6.10 (se sim) Há veículo utilizado há mais de um ano?

6.11  (se sim)  Há registro de veículos furtados, roubados ou desaparecidos dos
depósitos?

6.12 (se sim) Há sistema de vigilância ou monitoramento eletrônico? 
(Em caso de resposta negativa, o item 6.12.1 deve ficar prejudicado)

6.12.1 (se sim ao 6.12) O tempo de armazenamento das imagens é igual ou
superior a 5 dias?

6.13 (se sim) É realizado inventário quando o responsável pelo setor é alterado?

6.14 (se sim) Total de veículos apreendidos:

6.15 (se sim) Observações gerais:

Seção VII – Viaturas da Superintendência

7.1 A unidade possui local próprio para estacionamento de viaturas? 
(Em caso de resposta negativa, os itens 7.1.1 e 7.1.2 devem ficar prejudicados)

7.1.1  (se sim ao 7.1) As instalações  físicas do local  onde ficam as viaturas
proporcionam sua adequada conservação?

7.1.2 (se sim ao 7.1) Há segurança no acesso?

7.2 Há controle de entrada e saída das viaturas?

7.3 Há câmeras de vigilância no local onde ficam as viaturas? 
(Em caso de resposta negativa, o item 7.3.1 deve ficar prejudicado)

7.3.1 (se sim ao 7.3) Há armazenamento de imagens?
(Em caso de resposta negativa, o item 7.3.1.1 deve ficar prejudicado)

7.3.1.1 (se sim ao 7.3.1) O tempo de armazenamento de imagens é igual ou
superior a 5 dias?

7.4 Há registro de viaturas furtadas ou roubadas?

7.5 Há viaturas cedidas a servidores de outras instituições?

7.6 É realizado inventário quando há alteração do responsável pelo setor?

7.7 Há viaturas de representação?

7.8 Há notícias de multas em viaturas não ostensivas?

7.9 Há notícias de multas em viaturas com placas reservadas?

7.10 Há implementação de regime especial  de controle em veículos com placas
reservadas, nos termos da IN n° 3/2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia de
Informação do Ministério do Planejamento (art. 22)?

7.11 Há lacres em todas as placas reservadas?
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7.12 Há placas fora dos veículos?
(Em caso de resposta negativa, o item 7.12.1 deve ficar prejudicado)

7.12.1  (se  sim  ao  7.12)  As  placas  fora  de  veículos  são  mantidas  em  local
seguro,  que  previna  seu  uso indevido,  e  sob  a  responsabilidade  de  pessoa
determinada?

7.13 Viaturas ostensivas: Quantidade

7.13.1 – Carro

7.13.2 – Moto

7.13.3 – Avião

7.13.4 – Barco

7.13.5 – Outros

7.13.6 – Total (Validação de soma)

7.14 Viaturas não Ostensivas: Quantidade

7.14.1 – Carro

7.14.2 – Moto

7.14.3 – Avião

7.14.4 – Barco

7.14.5 – Outros

7.14.6 – Total (Validação de soma)

7.15 Total de viaturas com placas reservadas

7.16 Total de viaturas cedidas a servidores em regime de permanente sobreaviso ou
algo assemelhado

7.17 Observações gerais:

Seção VIII – Corregedoria

8.1 As instalações físicas são adequadas?

8.2  Há  notícia  de  crime  pendente  de  instauração  de  inquérito  policial  ou
arquivadas internamente?

8.3 Há comunicação ao MPF acerca das notícias ou verificação preliminar de
informação de crime arquivadas internamente ou pendentes de instauração?

8.4 Há controle formal do procedimento de verificação da notícia crime?

8.5  Há  sindicâncias  ou  processos  administrativos  disciplinares  (PADs)  em
andamento?

8.6 Há sindicância ou PAD com indício de prática de crime?

8.7 Houve a instauração de inquérito policial nos casos de sindicância ou PAD
com indícios de crime?

8.8 Há sindicância ou PAD com indício de prática de ato de improbidade?

8.9 Houve a comunicação ao MPF das sindicâncias ou PADs com indícios de
crime e/ou improbidade?
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8.10 Há controle de prazo prescricional nos autos de sindicâncias ou PADs?

8.11 Observações gerais:

Seção IX – Observações finais e sugestões

9.1 Quem acompanhou o representante do Ministério Público durante a atividade?

Nome: 

Nome: 

Nome: 

9.2 Ocorreram avanços na solução dos problemas encontrados na última visita?

9.3 Houve documentos ou procedimentos que não foram franqueados à análise do 
representante do Ministério Público, tais como Relatórios de Inteligências ou 
relativas às atividades da Corregedoria?
(Em caso de resposta negativa, o item 9.3.1 deve ficar prejudicado)

9.3.1 (se sim ao 8.3) Especificar:

9.4 Em decorrência da visita técnica, houve necessidade de adoção alguma 
providência?
(Em caso de resposta negativa, o item 9.4.1 deve ficar prejudicado)

       9.4.1 (se sim ao 9.4):

9.5 Observações finais do representante do Ministério Público:

9.6 Anexe documento ou fotografia da unidade visitada (opcional) (este campo aceita um arquivo jpg, gif, png, bmp, pdf, odt, doccx, zip, rar com uma 
capacidade total de 5MB. Caso queira anexar mais de um arquivo, compacte-os na extensão zip ou rar, gerando um único arquivo e o anexe).
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Administrativa junto ao Executivo ou ou Superintendência Regional

Recomendação/Requisição

Instauração do Procedimento Investigatório Criminal no âmbito do Ministério Público ou encaminhamento a outra promotoria com atribuição 
criminal

Instauração de Inquérito Civil/Procedimento Preparatório ou encaminhamento à promotoria com a respectiva atribuição

Ajuizamento de Ação Civil Pública, caso detenha tal atribuição

Inspetor responsável pela unidade:
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