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PROTOCOLO DE INTENÇÕES que entre si
ce lebram o Se nado Federa l, por meio do
In stituto Legis lati vo Bras il eiro ( ILB) e o
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

O SENADO FEDERAL, inscrito no CNPJ/MF so b o n° 00.530.279/0001-15 , com a parti c ipação do
In stituto Leg islat ivo Brasi leiro (ILB ) - Esco la de Governo do Senado Fede ral e órgão exec utor do
Programa lnterl eg is, co m sede na Praça dos Três Poderes, em Brasí li a-DF, neste ato represe ntado pela
Diretora-Geral do Senado, ILANA TROMBKA , e pelo Diretor-Exec utivo do ILB , ANTÔN IO
HELDER MEDEIROS REBOUÇAS , doravante denomin ado SENADO/ILB, e o CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA , com sede no SEPN 514 , Lote 9, Bloco D, Brasí li a/DF , CNP.J
07.42 1.906/000 1-29, dorav ante denomin ado CN J, nes te ato representado pel o seu Diretor-Gera l,
.J OHANESS ECK, RG 6.997.23 1-X SS P/SP e CPF 006.583.638 -32 , no uso das atribu ições co nferid as
pela Portaria n° 89, de 13/09/2018 , e pelo art. 3°, inciso XI, alínea '·a i" , da Portaria n. 11 2, de 4 de
junho de 20 I O, dorava nte denominado CNJ, reso lvem ce lebrar o presente PROTOCOLO DE
INTENÇÕES, em confo rmid ade com o qu e dispõem a Le i 8.666, de 2 1 de junho de 1.993, no qu e
co uber, e alterações vige ntes, e a Reso lução n° 13/20 18 do Se nado Federa l, medi ante as seguintes
co ndi ções:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este PROTOCOLO DE INTENÇÕES tem por objeto estabe lecer a cooperação téc ni co-científica e
cultural e o intercâmbio de conhec imentos, in formações e ex peri ências, visa ndo à formação , ao
aperfe içoamento e à es peciali zação técnica de rec ursos hum anos, bem co mo ao desenvo lvimento
in stituci onal , medi ante a impl ementação de ações , programas, proj etos e atividades co mplementares
de interesse comum do ILB e o do CNJ .
PARAGRAFO PRIMEIRO. Os ce le brantes do presente PROTOCOLO DE IN TENÇÕES bu sca rão
formas de um mai or entrosamento entre si, visando criar, estabe lecer e din ami za r redes ou ca nais de
co muni cação permanente entre seus quadros funcionais de forma a assegurar a consecução do obj eto
deste PROTOCOLO DE INTENÇÕES.

PAR~GRAFO S~G~NDO. ~ão
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se rá obj et? de cooperação e inte r~â mbi o mútu~s , as infonn açõe(s;i-{bR-G(;:\
proteg1das por leg1slaçao espec 1fica e as co ns1deradas de acesso restnto pelos part1c1pes.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ATIVIDADES
Pa ra cumprimento do obje to desc ri to na cláusul a prime ira des te PROTOCOLO DE INTENÇÕES , os
se rvido res do CNJ poderão part icipa r dos cursos oferec idos pe lo ILB , assegurada a rec iprocidade
quanto aos se rvidores do Senado na parti cipação em cursos pro mov idos pe lo CNJ, se m ônus, em cada
caso, para os pa rtícipes .

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os partícipes poderão reserva r vagas de suas ações de ca pac itação para
ate nder o objeto deste PROTOCOLO DE INTENÇÕES, observada a demanda e a necess id ade de
capac itação dos servidores do se u próprio órgão .
PARÁGRAFO SEGUNDO. Os se rvidores do Se nado Federal poderão at uar co mo co laborado res
vo lun tá ri os nas ações ele ca pac itação desenvo lvid as pe lo CNJ, asseg urada a pa rt ic ipação vo luntária
dos servidores do CNJ para atu arem nas ações de ca pac itação do ILB.
PARÁGRAFO TERCEIRO. As inst itui ções ce lebrantes des te PROTOCOLO DE INTENÇÕES
comprometem-se a fac ili ta r a liberação de se us se rvidores para efetu ar ati vidades que sej am de
interesse co mum dos part ícipes (c ursos, se min ári os, sim pós ios, enco nt ros, e outros de mesma
natureza) .
PARÁGRAFO QUARTO. Por meio de se us órgãos res pect ivos, os pa rt ícipes elabora rão ca lendá ri o
de suas ativ id ades cul turais e de dese nvo lvim ento e ca pac itação de rec ursos hum anos, proc urando o
intercâ mbi o efeti vo de expe ri ências, co nhec im entos e info rm ações dive rsas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES
Os partíc ipes ass um em as seguin tes res ponsab il idades :
a)
designarem uma Unidade respo nsáve l pa ra at uar co mo age nte de integração , visa ndo à
exec ução das ati vidades obj eto deste PROTOCOLO DE INTENÇÕES, bem como a prestação de
in fo rmações necessárias;
b)
receberem em suas de pendê ncias servido r(es) para parti ci par(em) de eventos, estág io ou v isita,
e des ignarem profiss iona I pa ra aco mpa nhá-l o(s) no dese n voiv imento das ati v id ades pertinentes;
c)
viab ili zarem a troca de mater iais didá ti cos dest in ados à exec ução das atividades da ação de
capac itação
d)
fo rnecerem as in for mações e orientações necessá ri as ao melhor dese nvo lvimen to e f~e l
cumprim ento ~este PROT?~O~O DE INTE~ÇÕES;
"é6~-G~~
e)
enca minh arem not th caçao , por escr~to, sobre im perfe ições , fa lhas ou irreg ul ari dades ~
)
execução deste PROTOCOLO DE INT ENÇOES .
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CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO
A exec ução e a fisca li zação deste PROTOCO LO DE IN T ENÇÕES se rão rea li zadas pe los pa rtíc ipes,
o u po r qu em estes des ig na re m, os qu a is terão a mpl os poderes para prati ca r qu a isqu e r atos qu e se
des tin em a m a nte r e aperfe içoa r o se u obj eto, da nd o c iê nc ia à auto rid ade im ed iata me nte sup eri o r das
prov idê nc ias ado tadas pa ra se u fie l cum prim ento.
PARÁGRAFO ÚNICO. Os ce leb rantes leva rão ao co nh eci ment o um do o utro qu a lq ue r fa to qu e
co nside rem re leva nte oco rrid o em s uas in sta lações durante a vi gê nc ia des te PROTOCOLO DE
INTENÇÕES , pa ra a adoção das medid as ca bí ve is pe las a uto rid ade s co mpe te ntes .

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
Este PROTOCOLO DE INTENÇÕES não impli ca co mpro mi ssos fi na nce iros e ntre os part íc ipes. O
custe io das despesas inere ntes às at iv id ades eve ntu a lmente aco rd adas pe los ce le bra ntes co rre rá po r
co nta elas do tações o rça mentá ri as de cada um de les.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

Este PROTOCOLO D E INTENÇÕES entrará e m v igo r e produ z irá efe itos imedi atos a pa rtir da data
ele s ua publi cação , e terá d uração de 60 (sesse nta) meses, podend o se r a lte rado o u pro rrogado ,
med ia nte Te rm o Aditi vo , a crité ri o elos partíc ipes.

CLÁUSULA SÉTIMA- DA PUBLICAÇÃO
Este PROTOCOLO D E INTENÇÕES se rá publi cado de forma res umid a, no D iá ri o O fi c ia l da Uni ão ,
nos te rm os el o art. 6 1 da Le i n° 8.666/93 .

CLÁUSULA OITAVA - DA EXTINÇÃO
..c:..OR-G~

g.<v

Este Instrum ento poderá se r resc in d ido med iante aco rdo e ntre os pa rtíc ipes o u unil ate me nte , des "
q ue o de nunc iante co muniqu e s ua dec isão, po r escr ito , no prazo m ínim o de 90 (no enta) d ias t3
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antecedê ncia, no caso de não have r mais interesse no aco rdo, d ispensando-se o prazo ac ima e no caso
de desc ump rimento ele qu aisquer de suas cláusul as ou co ndi ções .
PARÁGRAFO ÚNICO. A eventual ex tinção , denúncia ou resc isão deste PROTOCOLO DE
INTENÇÕES não prej udi ca rá a exec ução de at ividades , programas ou coo perações em curso , que
de verão se dese nvo lver norm alm ente até se u ence rramento.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omi ssos serão so lucionados medi ante entendimento entre os ce lebrantes e form alizados por
meio de te rm os ad it ivos a este PROTOCOLO DE INT ENÇÕES.
E por estarem de aco rd o, os partí cipes firm am o prese nte In strum ento em 03 (três) vias de igual teo r
e fo rm a, juntamente com as testemunhas.

CELEBRANTES :

Pelo Senado Federa l:

Pe lo Conselho Nac iona l de Ju stiça:

JOHAN~

Diretor- Ge ra do Co nse lh o Nac iona l de Justi ça

ANTÔNIO HELDER M. REBOLÇAS
Diretor Exec utivo do ILB
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TESTEMUNHAS:

Pelo Senado Federal:

Pelo Conselho Naciona l de J ustiça:

FRANCISCO ETELVINO BIONDO
Coord enador- Geral Interin o do ILB
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