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ACORDO DE COOPERAÇÃO

ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI

CELEBRAM 0 MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO (MPT) E A ESCOLA SUPERIOR DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO (ESMPU)
PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA, LOGÍSTICA E
TECNOLÓGICA ENTRE AS DUAS
INSTITUIÇÕES.

0 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - MPT, Com sede na SAF Sul Quadra

4 Conjunto C - Brasília/DF, CEP 70050-900, inscrito no CNPJ sob n° 26.989.715/0050-

90, neste ato representado pelo Procurad0r-Geral do Trabalh0, JOSÉ DE LIMA
RAMOS PEREIRA, e a ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA
UNIÃO - ESMPU, situada na Avenida L2 Sul, SGAS II St. de Grandes Áreas Sul 603

- Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70200-630, inscrita no CNPJ sob n° O3.920.829/0001-O9,

representada neste ato por seu Diretor-Geral, ALCIDES MARTINS, nomeado pela

Portaria PGR/MPU n° 83, de 23 de setembro de 2021.

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 estabelece como princípio que

informa e determina a atuação da Administração Pública a eflciência, potencializada por

meio de parcerias que busquem uma melhor prestação dos serviços e a economia de

recursos;

CONSIDERANDO que a Lei n° 9.928, de 14 de abril de 1998, que cria a Escola

Superior do Ministério Público da Uniã0, estabelece como objetivo aperfeiçoar e

atualizar a capacitação técnico-proñssi0nal dos membros e servidores do Ministério

Público da União e que faculta à Escola a celebração de termos e acordos de

cooperação;

CONSIDERANDO que a Portaria PGR n0 198/2011, que regulamenta 0 Programa de

Treinamento, Desenvolvimento e Educação do Ministério Público da Uniã0, prevê a

celebração de acordos de cooperação mútua;

CONSIDERANDO que a Portaria PGT n° 1390/2021, que cria a Secretaria de

Treinamento e Formação Continuada, determína a realização de treinamentos cruzados

com parceiros institucionais relevantes, dentre eles a Escola Superior do Ministério

Público da União;

CELEBRAM 0 presente ACORDO DE COOPERAÇÃO, nos termos das cláusulas e

condições a seguir descritas e com sujeição das partes, no que couber, às disposições da

Lei 8.666/93, e suas atualizações. ¡\
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO tem por objeto a cooperação técnica,

logística e tecnológica entre as instituições, de modo a harmonizar os planos de

atividades, promover capacitações e treinamentos cruzados e compartilhar bens e

serviços necessários para bem cumprir esse ACORDO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS COMPROMISSOS RECÍPROCOS

A cooperação técnica, logístíca e tecnológica entre as instituições consistirá emz

a) Busca de harmonização dos planos de atividade anual das Instituições;

b) Desenvolver treinamentos, cursos e capacitações em conjunt0;

c) Compartilhamento de instalações físicas, bem como de bens e serviços, para

multiplicar a capacidade de fornecer cursos e treinamentos para membros(as) e

servidores(as) do MPT;

d) Suporte técnico e operacional para realização de cursos, treinamentos e

capacitações, presenciais ou à distância, síncronas ou assíncronas;

e) Troca de materiais, orientações e informações necessárias para o cumprimento

desse ACORDO;

D Divulgação conjunta dos resultados e ações decorrentes desse ACORDO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As atividades referentes ao objeto deste ACORDO serão

construídas em conjunto entre os celebrantes, representados pela coordenação de ensino

representante do MPT na ESMPU e pela Secretaria de Treinamento e Formação

Continuada no MPT e, nos casos em que seja necessári0, submetidas à Administração

Superior.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para cumprimento desse acord0, pode o MPT apresentar

propostas de cursos, treinamentos e capacitações, com previsão de cronograma,

capacitadores, mediante orçamento próprio ou transferência de recursos, para execução

pela ESMPU, sendo possibilitada a reserva de Vagas para membros(as) e servidores(as)

dos demais ramos do Ministério Público da Uniã0.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As atividades desenvolvidas em decorrência desse

ACORDO poderão ser gravadas e disponibilizada nas bases internas dos celebrantes

para acesso futur0.

PARÁGRAFO QUARTO - A decisão sobre a forma de execução das atividades e

sobre as atribuições de cada um dos partícipes se dará em conjunt0, dentro das
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respectivas competêncías e capacidades, a ser deñnida para cada iniciativa a ser

realizada em conj unto.

PARÁGRAFO QUINTO - Esse ACORDO não alcança ou prejudica as atividades

executadas individualmente por cada Instituição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS REURSOS FINANCEIROS

O presente ACORDO não prevê transferência de recursos ñnanceiros entre os

celebrantes.

PARÁGRAGO ÚNICO - As ações que dependam de transferência de recursos serão

tratadas em instrumentos especíñcos.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

O presente ACORDO entra em Vigor a partir da assinatura pelo prazo de 1 (um) ano,

podendo ser prorrogado por termo aditivo, observado o art. 57, da Lei 8.666/93. A sua

eñcácia flca condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oñcial da

União, nos termos da legislação aplicáveL

CLÁUSULA QUINTA - DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

Os celebrantes se comprometem a 0bservar, no que couber, os termos da Lei n°

13.709/18 (LGPD), em especia1, quanto aos dados e às informações sigilosas

eventualmente compartilhados na Vigência do ACORDQ

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICIDADE E DA PUBLICAÇÃO

Caberá ao MPT providenciar a publicação de extrato desse ACORDO no Diário Oñcial

da Uniã0, observado 0 prazo legal correspondente, comprometend0-se cada celebrante a

dar publicidade interna de seu conteúd0.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES

O presente ACORDO poderá ser alterado, a qualquer temp0, por consenso entre os

celebrantes, mediante termo aditivo, salvo no tocante a seu 0bjet0, e sempre observadas

as exigências relativas à publicidade dos atos administrativos.
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O presente ACORDO poderá ser extintoz

a) Por ato unilateral de qualquer dos celebrantes, desde que comunicada a intenção

por escrito e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

b) De comum acordo, reduzido a termo.

PARÁGRAFO ÚNICO - A eventual extinção deste ACORDO não prejudicará os

projetos, atividades ou serviços em andamento e iniciados durante a sua Vigência.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos e as controvérsias oriundas do presente ACORDO serão resolvidos

administrativamente pelos celebrantes, com base nos Regulamentos que regem as

atividades das partes, nas disposições da Lei n° 8.666/93, nos princípios gerais de

Direito Público e demais legislações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Não solucionados extrajudicialmente, ñca eleito 0 foro da Justiça Federal, Seção

Judiciária do Distrito Federal, para solução dos conñitos decorrentes desse ACORDO,
renunciand0, desde já, as partes a qualquer 0utro, por mais privílegiado que seja.

E, por estarem justos e acordados, os signatários ñrmam 0 presente instrumento em 2

(duas) Vias de igual teor e forma, para que surta os efeitos legais, na presença das

testemunhas que também subscrevem

Brasília, 15 de dezembro de 2021
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JOSÉ DE LIMA RAMOS REIRA ALCIDES MARTINS

Procurad0r-Geral do Trabalho Diret0r-Geral da ESMPU

Testemunhasz


		2021-12-28T14:16:23-0300
	DENIS ARON DOS SANTOS MAGALHAES:05196746692




