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A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, iAstiluição .financeira sob a forma'de empresa
publica, dotada de personalidade juridica de direi~o privado, criada pelo Decrel~ei nO759. de
12/08/69, regida atualmente pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nO 5.056, de 29/04/2004, inscrita
no CNPU/MF- Sob o nO00.360,305/0001-04, com sede em 8rasilià-DFi no SBS, quadra 4, Ioles 3 e
4, doravante designada CAIXA, neste ato representada por seu Vice-Presidente PesSoa Jurldica,
Dr, Carlos Antonio de Brito, brasileiro, 'casado, portador da carteira de identidade nO 67.987,
expedida pela ·SSPIElF, do CPF n° 003,215.401·15, residente e/ domiciliada em Brasilia-DF., e a
UNIÃO, por intermédio '90 Tribunal Supenor do ·Trabalho, ·inscrito no CNPJIMF sob o n.o
00.509.96810001-48, e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ambos sediados no Setor de
Administração Federal Sul, quaâra 8, lote 1, Brasllia-DF, CEP 70070-600, lelefone geral (61) 33144300, doravante denominados TRIBUNAl!., neste ato repres~ntado por seu Presipente; Ministro
Rider Nogueira de Brito, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade funcional n,o 136,
expedida p~ lo TribunaL Superior do Trab~lho, do' CPF n,o 004.890.772·34, residel}te e domiciliado
em Brasllia-OF, celebraOJ o presente aditivo ao Tef!Tlo de Cooperação, conforme as cláusulas e,
condições seguintes: •
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cLÃUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO qo TERMO DE COOP~RAÇÃO ORIGINAL
O t ermo de Cooperação o~inal tem pariobjetivo:
a) melhorar a qualidade dos serviçqs oferecidos pela CAIXA e pelo '
TRIBUNAL à socjedade;
b) estipular formas de ampliação e-inGreniento.da [elélÇão existente entre a .
'CAIXA e o TRIBUNAL; - .
. : .
c)

e~tiputa{ fonnas de alT1pliaçãO e incremento dá prestaÇão de serviços de
. Certificação Digital da AC-CAIXA-JUS no âmbito do TST e TRTs;

d) identificar, autenlica~, registrar e emitir Certific~os do tjpo A1 , A2 e/ou .
A3 para Ma?'str~os e Servidores sem õnus para o TST e para os~
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cLAUSULA SEGUNDA· DA VIGENCIA

.

A vigência 'de que irala a cláusula quint~' do Termo de Cooperação orig;n.al '
fica"prQrrogada por 24 (vinte e quatro) meses, a éontar de 25/5~2008 até 24/512010.
cLA~SULA TERCEIRA· DA RATIFICAÇÃO

Fi~m ratifi,câdas as demals 'éláusulas do Tel1f1D de Gooperação original não
mencionadas neste termo àdittvo.

E, por estarem aJ usl~das e acordad~s, as partes assinam o presente
aditamento em três vias de' igual,teor e forma! para um só ~f~ito legé!l~
Brasília, 24'de ab,~1 de 2Ó08.
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~-4~EfiiR~N~O~G~UE~rRA~~D~ESB
!dente do Tribunal Superior do Trabalho
.9, o Cónselho Superior da Jusfiça do Trabalho . \,
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CARLOS ANTONlO·DE BRlT ·
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