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ACORD
DE
COOPE
TÉCNIC
QUE
ENTRE
SI
CELEB
A
ESCOL
NACIO
DE
FORMA
DE
MAGIS
DA
JUSTIÇ
MILITA
DA
UNIÃO
(ENAJU
E  A
ESCOL
JUDICI
MILITA
DO
ESTAD
DE
MINAS
GERAI
(EJM)
PARA
OS
FINS
QUE
ESPECI

A ESCOLA  NACIONAL  DE  FORMAÇÃO  E
APERFEIÇOAMENTO  DE  MAGISTRADOS  DA  JUSTIÇA  MILITAR  DA
UNIÃO,  doravante  denominada  ENAJUM,  com  sede  no  Edifício-Sede  do  STM,
localizado no SAS, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília-DF, neste ato representada
por seu Diretor, Ministro José Barroso Filho, e a ESCOLA JUDICIAL MILITAR DO
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ESTADO DE MINAS GERAIS, doravante denominada EJM, com sede na Rua Tomaz
Gonzaga nº 686, Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30180-143, neste ato representada
pelo seu Diretor, Fernando A. N. Galvão da Rocha, Juiz Civil  do Tribunal de Justiça
Militar do Estado de Minas Gerais.

Considerando caber à ENAJUM realizar e fomentar o desenvolvimento
de projetos, cursos, seminários e outras modalidades de estudo e troca de informações,
podendo,  para  essas  finalidades,  celebrar  convênios  com órgão  da  Administração  e
entidades públicas e privadas de ensino e pesquisa;

Considerando  caber  à  EJM  promover  cursos  de  formação  jurídica,
técnica e humanística, realizar conferências, seminários, congressos, encontros, palestras
e outros eventos assemelhados, bem como desenvolver atividades de pesquisa e estudos,
podendo celebrar convênios e parcerias com outras Instituições de ensino e firmar termos
de cooperação  com organismos  nacionais  e  internacionais  congêneres,  nos  termos  da
Resolução TJMMG n. 162/2015;

Resolvem celebrar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA,
mediante as cláusulas a seguir enumeradas, que mutuamente outorgam e aceitam.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O  presente  Acordo  tem por  objeto  o  intercâmbio  de  conhecimentos,
informações,  experiências,  bem  como  o  desenvolvimento  institucional,  mediante  a
implementação de ações, programas, projetos e atividades complementares de interesse
comum entre a ENAJUM e a EJM.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RECIPROCIDADE

Os  subscritores  do  presente  Acordo  de  Cooperação  Técnica  assumem
reciprocamente  o  compromisso  de  atuar,  de  maneira  articulada  e  em  parceria,
resguardando suas competências, de modo a propiciar as condições necessárias para a
realização do objeto deste Acordo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES

Para a consecução do objeto estabelecido neste Acordo, comprometem-se
os signatários a:

I – compartilhar recursos tecnológicos e materiais;

II  –  promover  atividades  de  educação  na  modalidade  presencial  ou  a
distância, mediante cessão, elaboração ou adaptação de cursos, bem como realização de
ações de apoio à sua execução;

III –  promover  troca  e  cessão  de  insumos  destinados  às  atividades  de
ensino, pesquisa e extensão, respeitado o direito à consignação expressa de autoria;

IV –  fomentar  e  desenvolver  projetos  conjuntos  de pesquisa,  ensino  e
extensão nas áreas de conhecimento e interesse mútuo;
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V – participar  e  colaborar  na realização  de seminários,  conferências  e
encontros  nacionais  e internacionais,  no Brasil  ou no exterior,  bem como cursos  que
venham a ser organizados pelas partes signatárias, individual ou conjuntamente;

VI – intercambiar informações, documentos e bases de dados sobre temas
de interesse da magistratura;

VII  –  coeditar,  em  áreas  de  interesse,  publicações  e  materiais  de
divulgação;

VIII – indicar magistrados para integrar grupos de trabalho, observando o
perfil  adequado à atividade e à experiência relacionada aos  temas  que são  objeto  da
pesquisa;

IX – adotar quaisquer medidas complementares, pertinentes e necessárias à
fiel execução deste Acordo, observando a necessidade de termo aditivo para o acréscimo
de obrigações.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

O presente Acordo não envolve a transferência de recursos. As ações dele
resultantes  que  implicarem movimentação  ou  cessão  de  recursos  serão  viabilizadas
mediante instrumento apropriado, definido caso a caso.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Acordo é de 60 (sessenta) meses, contados da
data de sua assinatura.

CLÁUSULA SEXTA – DO DISTRATO

É facultado  aos  partícipes  promover  o  distrato  do  presente  Acordo,  a
qualquer tempo,  por mútuo  consentimento,  ou  a rescisão unilateral  pela iniciativa de
qualquer dos partícipes, mediante notificação por escrito, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, restando para cada qual a responsabilidade pelas tarefas em execução no
período anterior à notificação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES

Esse instrumento poderá ser alterado por mútuo entendimento entre os
signatários,  mediante  Termo  Aditivo,  visando  aperfeiçoar  a  execução  dos  trabalhos,
exceto no tocante ao seu objeto.

CLÁUSULA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e outras divergências que possam surgir da execução do
presente Acordo serão resolvidos entre os partícipes, de comum acordo e, na ausência
deste, na forma prevista na legislação civil vigente.
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CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO

Fica a cargo dos partícipes a publicação do extrato do presente Acordo de
Cooperação Técnica em órgão de comunicação oficial.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Eventuais  dúvidas  ou  controvérsias  oriundas  deste  instrumento  serão
dirimidas de comum acordo pelos partícipes.

E, por estarem acordes, assinam eletronicamente o presente instrumento,
para que surtam seus efeitos jurídicos.

                                                            José Barroso Filho                                                         Fernando
A. N. Galvão da Rocha
                                                             Ministro do STM                                                                         
Juiz do TJM
                                                          Diretor da ENAJUM                                                                   
Diretor da EJM

Documento assinado eletronicamente por WALID MACHADO BOTELHO ARABI, Assessor
Jurídico, em 03/12/2018, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTONIO NOGUEIRA GALVÃO DA
ROCHA, Juiz Civil do TJMMG, em 04/12/2018, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro do STM, Usuário
Externo, em 05/12/2018, às 18:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tjmmg.jus.br/servicos
informando o código verificador 0136833 e o código CRC 01632398.
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