
1 
 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO 
 

 

  

ACORDO DE COOPERAÇÃO N. xxx/2017 

  

TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM, DE UM LADO, O TRIBUNAL 

REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO, COM 

A ANUÊNCIA DA ESCOLA JUDICIAL (EJUD 23), 

E, DE OUTRO LADO, A ASSOCIAÇÃO DOS 

MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 

23ª REGIÃO – AMATRA XXIII 

 

 

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO, 

doravante denominado TRT 23, com a anuência da correlata Escola Judicial (EJUD 

23), ambos representados, neste ato, respectivamente, por sua Presidente e Diretora, 

Desembargadora do Trabalho MARIA BEATRIZ THEODORO GOMES, e a 

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO 

(AMATRA XXIII), representada por seu Presidente, Juiz do Trabalho AGUINALDO 

LOCATELLI, resolvem celebrar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO, consoante as 

cláusulas que se seguem. 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Este acordo de cooperação tem como objeto regulamentar e viabilizar a conjugação de 

esforços entre as partes convenentes para a promoção de estudos e a difusão do 

conhecimento científico nas searas de atuação institucional tanto dos magistrados quanto 

dos servidores do TRT 23, com a realização conjunta de congressos, seminários, 

colóquios, palestras e demais encontros de similar jaez, bem como a execução de cursos 
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de pós-graduação lato sensu e outros de menor duração, conforme a conveniência dos 

acordantes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS 

Os convenentes, visando ao aprimoramento da formação científica, jurídica, cultural, 

humanística e ao desenvolvimento pessoal e profissional daqueles que integram as 

respectivas instituições, assim como do público alvo de seus programas e projetos, 

especialmente atividades de formação e aperfeiçoamento contínuo de magistrados e 

servidores do TRT 23, comprometem-se a envidar esforços conjuntos voltados à 

consecução do objeto deste acordo, conforme especificado na cláusula antecedente, 

competindo a cada qual o seguinte: 

 

1.1. O TRT 23, nos eventos pedagógicos que, nos moldes deste acordo, forem 

realizados conjuntamente com a AMATRA 23, disponibilizará, nos dias e/ou 

períodos previamente estipulados nos correlatos planos de trabalho, as instalações 

e equipamentos da Escola Judicial que se fizerem necessários ao bom termo dos 

trabalhos.  

1.2. A AMATRA 23, por seu turno, nos cursos de pós-graduação lato sensu ou de 

extensão que promover sob as condições do item 1.1, mas que, para serem 

harmonizados com as necessidades de horário de seus participantes, venham a 

ocorrer em dias em que não houver expediente no TRT 23, ou fora do seu horário 

de funcionamento, obriga-se a zelar pelo uso adequado dos espaços físicos e 

equipamentos do TRT 23 que estiverem sob sua responsabilidade. 

1.3. A AMATRA 23 obriga-se, ainda, com relação aos cursos de pós-graduação a que 

se refere o item 1.2, a ofertar no mínimo 4 (quatro), e no máximo 5 (cinco), bolsas 

de estudo integrais a serem distribuídas aos magistrados e servidores do TRT 23, 

conforme critérios objetivos que serão estabelecidos em edital próprio pela Escola 

Judicial. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Este acordo de cooperação não enseja qualquer transferência de recursos financeiros 

entre os convenentes, sendo que eventuais despesas concernentes à execução das 

atividades pedagógicas correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, em 
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conformidade com as responsabilidades assumidas pelos signatários em procedimento 

administrativo de despesa. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA AUTONOMIA DOS CONVENENTES 

Os convenentes preservam sua autonomia, podendo realizar outras atividades fora dos 

padrões nesta avença assentados, situação em que tais eventos não estarão sob a égide 

deste instrumento normativo. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização deste Acordo de Cooperação será realizada pelo Servidor que estiver no 

exercício da Coordenação da Escola Judicial. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

Este Acordo de Cooperação vigorará pelo interregno de 60 (sessenta) meses, contados 

da data de sua assinatura, podendo ser renovado por deliberação dos convenentes. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES 

Este Termo de Cooperação poderá sofrer alterações que venham suprimir ou acrescentar 

obrigações, desde que de comum acordo, visando à manutenção do equilíbrio contratual 

entre os convenentes.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

 O presente instrumento poderá ser rescindido ou denunciado: 

a) A qualquer tempo, por infração ou não cumprimento de quaisquer das cláusulas 

ora estabelecidas, mediante denúncia escrita, com, no mínimo, 90 (noventa) dias 

de antecedência; 

b) Por comum acordo; 

c) Por força de lei que torne seu objeto material ou formalmente impraticável. 

 

CLÁUSULA NONA – DOS CASOS OMISSOS 

Ao presente Acordo de Cooperação aplicam-se, no que couber, as disposições da Lei n. 

8.666/93, os preceitos de direito público, bem como as disposições pertinentes de direito 

privado. 
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CLÁUSULA DEZ – DA PUBLICAÇÃO 

Caberá ao TRT 23 proceder à publicação do extrato deste Acordo de Cooperação, 

consoante parágrafo único do art. 61 da Lei n. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA ONZE – DO FORO 

Fica eleito o Foro da Justiça Federal – Seção Judiciária de Mato Grosso – para dirimir 

eventuais questões oriundas deste instrumento e não resolvidas administrativamente. 

 

E, por estarem justos e acertados, os convenentes, por meio de seus legítimos 

representantes, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 

na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Cuiabá-MT, 20 de março de 2017. 

 

 

 

 

Desembargadora do Trabalho Maria Beatriz Theodoro Gomes 
              Presidente do TRT 23 e Diretora da EJUD 23 
 
 
 
 
                                  Juiz Aguinaldo Locatelli 
Presidente da Associação dos Magistrados da JT da 23ª Região 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 

1. ___________________________      2. ____________________________ 
 
 
 


