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TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM A ADVOCACIA GERAL
DO ESTADO DE MINAS GERAIS E
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA que entre si celebram, de um lado, a ADVOCACIA GERAL DO ESTADO,
com sede na Av. Afonso Pena nº 4.000, Cruzeiro, Belo Horizonte/MG, CNPJ 16.745.465/0001-0, neste ato
representado pelo Advogado Geral do Estado, Sérgio Pessoa de Paula Castro, doravante denominada AGE
ou CEDENTE, e, de outro, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, com sede na
Rua Tomaz Gonzaga, 686 - Bairro de Lourdes - CEP 30180-143 - Belo Horizonte - MG, CNPJ nº
16.866.394/0001-03, neste ato representado por seu Presidente, Juiz Cel PM James Ferreira Santos,
doravante denominado TJMMG ou CESSIONÁRIO, ambos denominados em conjunto como PARTES, que
se regerá pelos princípios e pelas regras legais vigentes, aplicando-se, no que couber, a Lei Federal nº.
8.666, de 21 de junho de 1993, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Cons�tui objeto do presente Convênio a cooperação técnica entre as PARTES para atuação
em áreas de interesse mútuo por meio da cessão de servidor a fim de promover a colaboração
ins�tucional e incrementar o intercâmbio de experiências e conhecimentos técnicos, de forma a
contribuir para o desenvolvimento de competências profissionais e a aplicação ou disseminação das
competências adquiridas e/ou desenvolvidas para busca de melhores resultados.

2. CLAUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO

2.1. A cooperação será levada a efeito mediante a cessão de Procurador do Estado exercer as
funções de assessor jurídico chefe no TJMMG, cabendo a par�r da assinatura deste instrumento, prestar
consultoria e a assessoria jurídica de temas afetos às funções do TJMMG.

2.2. O Procurador do Estado cedido atuará na prá�ca de atos judiciais do contencioso e de
consul�vo do interesse do Tribunal.

2.3. A execução do presente termo dar-se-á, nos termos e limites definidos pelo Advogado-
Geral do Estado sem exclusividade ou prejuízo de outras parcerias e competências desempenhadas pelo
Procurador do Estado disponibilizado.

2.4. Outras parcerias e competências eventualmente desempenhadas nos termos do item 2.2
não poderão conflitar com as a�vidades decorrentes do presente convênio.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA SUPERVISÃO



3.1. Observado o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, o acompanhamento e a
supervisão deste Termo serão realizados, por parte do TJMMG, por servidor do setor de Recursos
humanos o qual poderá designar formalmente servidor efe�vo a quem incumbirá a fiscalização deste
instrumento.

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CEDENTE

4.1. Pagar mensalmente a remuneração do Procurador de Estado cedido, enquanto vigorar a
cessão, observada a opção remuneratória exercida conforme legislação vigente, incluindo a ajuda de
custo prevista na Resolução Conjunta AGE/SEF nº 1, de 15 de março de 2017, e, responsabilizar-se pelas
retenções e recolhimentos dos encargos de qualquer natureza, aplicando o abate-teto, se for o caso;

4.2. Remeter o�cio ao Cessionário com a discriminação das despesas realizadas de que trata o
Subitem 4.1 desta Cláusula, até o 5º (quinto) dia do mês seguinte ao do vencimento.

4.3. As despesas a que se refere o Subitem 4.1 desta Cláusula compreendem a remuneração
paga ao Procurador colocado à disposição do Cessionário, os encargos e vantagens decorrentes de
qualquer natureza, as despesas oriundas de planos de bene�cios porventura existentes e qualquer
vantagem ou bene�cio que possa vir a ser concedido a Procurador do Estado, no período da cessão,
observado o disposto no Subitem 4.1 da Cláusula Quarta deste Convênio.

5. CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CESSIONÁRIO

5.1. Reembolsar o Cedente, mensalmente, até 10 (dez) dias úteis após o recebimento do o�cio
de que trata o Subitem 4.2 da Cláusula Quarta deste Convênio, os valores nele discriminados, excluídas as
parcelas de honorários advoca�cios de sucumbências, cujo pagamento permanecerá sob
responsabilidade da AGE;

5.2. Assumir as parcelas remuneratórias incidentes, decorrentes de gra�ficação prevista em lei
específica do próprio TJMG (art. 15 da Lei n. 23.099, de 05 de setembro de 2018);

5.3. Conceder, na época devida, as férias e ou folgas compensa�vas a que fizer jus o Procurador
cedido, observado seu histórico funcional e a legislação em vigor;

5.4. Informar o histórico de a�vidades desenvolvidas à AGE para fins de avaliação de
desempenho.

5.5. Determinar as condições de atuação do Procurador do Estado em conjunto com o
CEDENTE.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência do presente convênio será de 60 (sessenta) meses, contado a par�r da
data da úl�ma assinatura deste Termo.

7. CLÁUSULA SÉTIMA –  DA RESCISÃO

7.1. O presente Convênio poderá ser rescindido consensualmente:

7.1.1. Mediante encaminhamento de correspondência de um Convenente a outro, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

7.1.2. A qualquer tempo, por descumprimento de qualquer uma de suas cláusulas;

8. CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

8.1. O TJMMG encaminhará o extrato deste Convênio para publicação, no Diário Oficial de
Minas Gerais e remeterá cópia de seus termos para a AGE, no prazo legal. 

9. CLÁUSULA NONA – DO FORO

9.1. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG, para dirimir quaisquer dúvidas ou
li�gios oriundos deste instrumento, quando não resolvidos de comum acordo entre as partes, renunciado
a outros, por mais privilegiados que venham a ser.

 



E por estarem de acordo, assinam este Instrumento, eletronicamente, no Sistema Eletrônico de
Informações - SEI.

 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Juiz Cel PM JAMES FERREIRA SANTOS

Presidente

 

 

ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SÉRGIO PESSOA DE PAULA CASTRO

Advogado-Geral do Estado

 

Documento assinado eletronicamente por Sergio Pessoa de Paula Castro, Advogado Geral do
Estado, em 08/03/2019, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por JAMES FERREIRA SANTOS, Usuário Externo, em
14/03/2019, às 18:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3636025 e
o código CRC B1D27D71.
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