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ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Acordo de cooperação técnica nas ações
estratégicas do ramo da Tecnologia da
Informação conhecido como "Governança
de Tle" que celebram entre si o Tribunal
Superior do Trabalho, o Conselho Superior
da Justiça do Trabalho e os Tribunais
Regionais do Trabalho da 4', 7', 11', 20' e
21' Regiões.
Os órgãos adiante identificados resolvem celebrar o presente acordo de
cooperação técnica, nos termos da Lei nº 8.666/1993, no que couber, e em
observância aos principios constitucionais que regem a administração pública e a

supremacia do interesse público, com o objetivo de conferir maior eficiência,
eficácia e efetividade à gestão pública, maximizar os resultados institucionais e
contribuir para a melhoria da administração pública por meio do intercâmbio de
informações e de soluções de tecnologia da informação e de comunicação, em
conformidade com as condições dispostas neste documento.
cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

o

presente acordo tem por objeto a cooperação técnica nas ações
estratégicas do ramo da Tecnologia da Informação conhecido como "Governança
de Tle", mediante a formação de comitê permanente específico e,
eventualmente, subcomitês e grupos de trabalho voltados à padronização
tecnológica e à uniformização de procedimentos, bem como ao gerenciamento
de informações no âmbito da Justiça do Trabalho, que resultem no intercâmbio
de pessoal técnico, sistemas e dados e no compartilhamento de projetos e
estruturas de suporte, com observância do modelo de gestão de projetos
corporativos instituído pela Resolução Nº 48 do Conselho Superior da Justiça do
Trabalho.
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cLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

Os órgãos participantes deste acordo são os seguintes:
Tribunal Superior do Trabalho, inscrito no CNPJ/MF sob o n Q
00.509.968/0001-48, sediado no Setor de Administração Federal Sul,
Quadra 8,
Lote 1, Brasília/DF, CEP 70.070-600, telefone geral
(61)33144300, neste ato representado pelo Ministro Rider Nogueira de
Brito, Presidente;
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, sediado no Setor de
Adm inistração Federal Sul, Quadra 8, Lote 1, Bloco A, Trecho 1 - 5Q andar,
Brasília-DF, CEP 70070-600, telefone gera l (61)3314-4005, neste ato
representado pelo Min istro Rider Nogueira de Brito, Presidente;
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, inscrito no CNPJ/M F so b
Q
o n 02.520.619/0001-52, sediado na Praia de Belas 1100 - Porto
neste ato
Alegre/RS, CEP: 90110-903,telefone geral (51) 3255-2000,
representado pelo Juiz Presidente, João Ghisleni Filho;
Tribunal Regional do Trabalho da 7' Região, inscrito no CNPJ/MF sob
o nQ 03.235.270/0001-70, sediado na Av. Santos Dumont 3384 - Bairro da
Ald eota - Fortaleza/CE, CEP: 60150-162, telefone geral (85) 3388-9400,
neste ato representado pelo Juiz Presidente, José Anton io Parente da Si lva;
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, inscrito no CNPJ/M F
sob o n Q 01.671.187/0001-18, sediado na Rua Visconde de Porto Alegre
1265 - Bairro Praça 14 de Janeiro - M ana us/AM, CEP: 69020-130, telefone
geral (92) 3621-7200, neste ato representado pela Juíza Presidente,
Francisca Rita Alencar Albuquerque;
Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, inscrito no CNPJ / MF
sob o nº 01.445.033/0001-08, sediado na Av. Carlos Rodrigues da Cruz s/nº
- Centro Adm. Gov. Augusto Fra
- Bairro Capucho - Araca· SE CE ~,
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49080-190, telefone geral (79) 2105-8888, neste ato representado pela
Juiza Presidente, 5uzane Faillace Lacerda Castelo Branco;
Tribunal Regional do Trabalho da 21' Região, inscrito no CNPJ/M F
sob o nº 02.544.593/0001-82, sediado na Av. Capitão Mor-Gouveia 1738Lagoa Nova - Natal/RN CEP : 59063-400, telefone geral (84) 4006-3085,
neste ato representado pelo Juiz Presidente, Eridson João Fernandes
Medeiros.
Parágrafo único. Outros órgãos poderão ser aceitos, após concordância
por unanimidade dos acordantes, mediante termo aditivo.

cLÁUSULA TERCEIRA - DAS FORMAS DE COOPERAÇÃO

A cooperação técnica entre as partes, dentro da correspondente área
de competência, dar-se-á, preferencialmente, por meio da s seguintes ações:
I - compartilhamento de conhecimentos e informações, de bases de
dados e de soluções tecnológicas desenvolvidas;
11 - realização de pesquisas e levantamentos de informações sobre as
tecnologias e suas aplicações, bem como de estudos de soluções e mel hores
práticas com vistas ao aperfeiçoamento das instalações e dos serviços prestados;

Justiça

11 1 - proposição de adoção uniforme e padroniza da, no âmbito da
do Trabalho, de produtos, serviços, técnicas e procedimentos,

abrangendo, inclusive, a gestão dos recursos tec nológicos;
IV - desenvolvimento de novos projetos técnicos e aperfeiçoamento de

projetos em andamento, abrangendo a i~~ação de soluções projetadas~)
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v - estabelecimento

de estruturas ou mecanismos de assistência e
suporte aos usuários e equipes técnicas da Justiça do Trabal ho, relativam ente aos
sist emas e bases de dados desenvolvidos e às soluções implantadas;
VI - promoção de ações de treinamento nas técnicas e procedimentos
pertinentes;

VII - promoção de ações de comunicação organizacional, de natureza
gerencial, bem como de ações de conscientização e motivação, visando à
ampliação do intercâmbio e da cooperação.
Parágrafo

único.

Atividades

que

acarretem

impactos

técnico s e

operacionais sign ificativos poderão ser objeto de aco rdo ou contrato específico
entre as partes envolvidas, no qual serão expressos as responsabilidades das
partes inte ressadas, cronogramas e produtos a serem desenvolvidos, entre
outros.

cLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DOS REPRESENTANTES

Para fin s de execução do objeto deste acordo, os órgãos participantes
serão representados por magistrados ou servidores formalmente indicados à
Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, organizados na forma
de comitê. Os representantes dos órgãos signatários comprometem-se a:

/;

I

/

I - atuar de forma a alcançar os objetivos do presente acordo de
ooperação técnica;
1\ - atuar como elemento de ligação entre o com itê e a Administração
do respectivo órgão e colaborar na re alização da comunicação organizacional, no
que couber;

i
111- participar das reuniões do comitê e desempenhar as tarefas que lhe
for)'fn designadas, incluindo atribuições . ~'f; desenvolvimento e imppntação de.
I

7jetos;
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IV - efetua r pesquisas e levantamentos, elabora r re latórios, planilhas
ou bases de dados e participar da seleção e homologação de materiais, serviços,
técnicas e procedimentos, efetuando análises de cu nho técnico, financeiro,
adm inistrativo e legal, conforme a necessidade;

v - auxi liar os demais membros do comitê no esclarecimento de dúvida s
e prestar apoio às eq uipes técnica s e aos usuário s no que co ncerne às ações
desenvolvidas e às so luções im plant adas;
VI - observa r os pr incípios estabelecidos no modelo de Gestão de
Projetos Corporativos da Tecnologia da Informação e das Comunicações na
Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, instituído pela Resolução n Q
48/2008 do Conselho Superior da Justiça do Traba lho.

cLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

o presente aco rdo de cooperação técnica terá eficácia a partir da data
de sua assinatu ra. A pu blicação, no Diário Oficial da Un ião, fica a cargo do
Tribu na l Superior do Trabalho.

cLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO, ALTERAÇÃO E EXCLUSÃO
O presente acordo poderá ser rescindido a qualquer tempo por acordo
ntre as partes, assim como poderá ser al t erado, med iante termo aditivo, sendo
•
lícita a inclusão de novos participantes, cláu sulas e cond ições. Qualquer dos
órgãos participa ntes poderá solicit ar a sua exclusão do presente acordo de
cooperação técnica a qualquer tempo, por ,meio de notificação com pelo menos
trinta dias de antecedência .
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cLÁUSULA SÉTIMA - DAS AÇÕES PROMOCIONAIS

Na hipótese de ação promocional re lacionada com o objeto deste
acordo, deverá haver expressa menção à colaboração dos participantes e
observância ao disposto no art. 37, § r, da Constit uição Federal.

cLÁUSULA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Brasília - DF, Seção Judiciária do Distrito
Federal, para dirimir qua lquer dúvida oriunda da execução deste acordo, com
renúncia de qua lquer outro, por mais privilegiado que seja.

cLÁUSULA NONA - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

O presente acordo é celebrado a título gratuito, não envolvendo a
transferência de recursos f inanceiros entre os participantes.

Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes.
E, por estarem de acordo, assinam o presente instrumento.

Brasília,J.tde agosto de 2008.
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Juiz João Ghisleni Filho
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Juiza Franc&:a-'Rita Alencar Albuqu erque
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11' Região

#~~~

erda Castelo Branco
Regional do Traba lho da 20' Regi ão

Juiz Eridson Jo'-"""'" , andes Medeiros
Preside
ao Trib nal Regional do Traba lho da 21' Região
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