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PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CENTRO DE ESTUDOS
JUDICIÁRIOS (CEJ) E O COLÉGIO PERMANENTE DE DIRECTORES DE ESCOLAS ESTADUAIS
DE MAGISTRATURA (COPEDEM)
O CENTRO DE ESTUDOS JUDICIÁRIOS (CEJ), representado neste ato por seu Director,
Professor António Pedro Barbas Homem, e o COLÉGIO PERMANENTE DE DIRECTORES
DE ESCOLAS ESTADUAIS DE MAGISTRATURA (COPEDEM), representada neste ato por
seu Presidente, Desembargador António Rulli Júnior, doravante denominadas "as
Partes";

Considerando os profundos laços históricos, culturais, de amizade e de
fraternidade que existem entre o Brasil e Portugal;
Considerando que o CEJ, tem como atribuições, entre outras, a de assegurar a
formação de magistrados judiciais e do Ministério Público e ainda a de assegurar ações
de formação jurídica e judiciária dirigidas a advogados, solicitadores e agentes de
outros setores profissionais da justiça, bem como cooperar em ações organizadas por
outras instituições;
Considerando que o COPEDEM, tem como atribuições, entre outras, promover
o intercâmbio entre instituições de formação, com troca permanente de experiências
funcionais, administrativas e culturais e estimular os magistrados ao aprofundamento
no estudo de temas jurídicos e questões judiciais, com o objetivo de alcançar a
uniformização de entendimentos, e proceder à realização e ao apoio a atividades
culturais, propiciando oportunidades para que os associados participem de cursos de
aprimoramento em caráter individual ou coletivo, para democratizar o conhecimento
e as práticas jurídicas, com a possibilidade de a Entidade realizar projeto nestas áreas,
com a utilização de incentivos previstos na legislação;
Considerando a importância de estabelecer mecanismos que contribuam para
fortalecer a cooperação entre os juizes e candidatos a juizes de ambos os países na sua
formação inicial e continuada.
Resolvem firmar e formalizar o presente Protocolo de Cooperação, o qual se
regerá pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Protocolo tem por objeto promover a cooperação entre as partes, o
intercâmbio de pesquisas e estudos sobre temas relevantes para o aprimoramento de
formação inicial e continuada de magistrados e da prestação jurisdicional. Promover as
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boas práticas relativas à formação inicial e continuada de magistrados, com foco na
abordagem humanista e pragmática, observando-se a multidisciplinaridade no
tratamento dos conteúdos.
CLÁUSULA SEGUNDA — DO COMPROMISSO

As Partes do presente Protocolo assumem reciprocamente o compromisso de atuar,
de maneira articulada e em parceria, propiciando as condições necessárias para a
realização de ações destinadas ao aperfeiçoamento das atividades de formação inicial
e continuada de magistrados.
CLÁUSULA TERCEIRA — DAS ATRIBUIÇÕES

Para a consecução do objeto estabelecido neste Protocolo, comprometem-se as Partes
a:
a) Promover a comunicação direta entre si, a fim de fortalecer e intensificar a
cooperação no campo da formação de magistrados, sem prejuízo dos canais legais
previstos nas normas internacionais subscritas e nas normas de direito interno;
b) Realizar, em conjunto, conferências, seminários, workshops, colóquios e outros
encontros académicos e técnicos, presenciais ou a distância, que versem sobre
assuntos e temas de interesse mútuo e que configurem oportunidade para a troca de
experiências;
c) Promover o intercâmbio de informações e dados técnicos, incluídos material
bibliográfico, estudos, estatísticas e outros que sejam de interesse mútuo, além de
prestarem, de acordo com suas capacidades, assistência profissional entre si; e
d) Adotar quaisquer medidas complementares, pertinentes e necessárias à fiel
execução deste Termo de Cooperação, observando a necessidade de Termo Aditivo
para o acréscimo de obrigações.
CLÁUSULA QUARTA — DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO

A execução e a fiscalização do presente Protocolo caberão, por parte do CEJ, ao seu
Director, e do COPEDEM, ao seu Presidente, sendo que ambos terão poderes para
praticar quaisquer atos necessários à fiel execução deste Protocolo.
Parágrafo único. As ações que venham a se desenvolver em decorrência deste
Protocolo que requeiram formalização jurídica para sua implementação terão suas
condições específicas, descrição de tarefas, prazos de execução, responsabi/idades
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contratos ou outro

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

O presente Protocolo é celebrado a título gratuito, não implicando, portanto,
compromissos financeiros ou transferência de recursos entre partícipes e não gerando
direito a indenizações, exceto no caso de extravio ou dano a equipamentos,
instalações e outros materiais emprestados por um partícipe ao outro.
CLÁUSULA SEXTA — DA DIVULGAÇÃO

A divulgação institucional das atividades previstas neste Protocolo deverá ser definida
em conjunto pelos partícipes, respeitadas as políticas institucionais.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES E DISPOSIÇÕES GERAIS

O presente Protocolo poderá ser alterado, no todo ou em parte, pelos partícipes, de
comum acordo, mediante termo aditivo, exceto no tocante a seu objeto.
CLÁUSULA OITAVA — DA DENÚNCIA

Este Protocolo poderá ser denunciado, a qualquer tempo, unilateralmente ou de
comum acordo entre os partícipes, mediante notificação por escrito, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e poderá ser rescindido por descumprimento
de suas cláusulas.
Parágrafo único. A eventual denúncia deste Protocolo não prejudicará a execução dos
serviços, devendo as atividades já iniciadas serem desenvolvidas normalmente até seu
término, nos termos estabelecidos no presente ACORDO.
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

O presente Protocolo vigorará a partir da data de sua publicação pelo prazo de 24
(vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por conveniência das partes,
mediante termo aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA — DO FORO
Eventuais dúvidas e controvérsias oriundas deste Protocolo serão dirimidas de comum
acordo pelos partícipes.
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E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente Protocolo, assinado pelos
respectivos representantes, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

O presente instrumento segue firmado em duas vias de igual teor e forma.

Lisboa, 29 de JANEIRO de 2014

Professor Catedrático António Pedro Barbas Homem
Centro de Estudos Judiciários - CEJ
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Desembargador António Rulli Júnior
Colégio Permanente dos Directores de scolas Estaduais da Magistratura

