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CONVENIO STJIPMDFIGDF n. 5I2018

Convénio que entre si celebram 0 Superior Tribunal de
Justiga e a Policia Militar do Distrito Federal, por
intermédio do Governo do Distrito Federal, com o objetivo
de estabelecer parceria para o cumprimento da Resolugao
CNJ n. 148/2012.

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTl(;A, inscrito no CNPJ/MF sob o n.
00.488.478/0001-02, com sede no Setor de Administragéo Federal Sul — SAFS, Quadra 6,
Lote 1, Trecho lll, Brasilia — DF, dorayante denominado STJ, representado, neste ato, por sua
Presidente, Ministra LAURITA HILARIO VAZ, brasileira, inscrita no Cadastro de Pessoas
Fisicas do Ministério da Fazenda sob 0 n. 471 .909.901-78, portadora da Cédula de identidade
n. 256.307, expedida pela SSP/GO, residente e domiciliada nesta Capital; a POLICIA
MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n. 08.942.610/0001-16, com
sede no Quartel do Comando-Geral, situado no SAISO - Area Especial 4, Brasilia — DF,
doravante deno_minada PMDF, representada, neste ato, pelo Comandante-Geral, Coronel
MARCOS ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA, portador da cédula de identidade n. 1.125.365,
expedida pela SSPIDF, e do CPF n. 461 .460.161-87, residente e domiciliado em Brasilia; e o
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominado GDF, representado, neste ato,
pelo Governador RODRIGO SOBRAL ROLLEMBERG, portador da carteira de identidade
n. 510.460, expedida pela SSP/DF, e do CPF n. 245298.501-53, residente e domic_iliado em
Brasilia, todas as partes denominadas participes, RESOLVEM celebrar este CONVENIO, em
obediéncia a Resolugéo CNJ n. 148/2012 e com fulcro no art. 116 da Lei n. 8.666, de 21 de
junho de 1993, no art. 93 da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, no art. 77 da Lei n.
7.289, de 18 de dezembro de 1984, no Decreto do Distrito Federal n. 37.215, de 29 de margo
de 2016, nos preceitos de Direito Publico e, supletivamente, nos Principios da Teoria Geral
dos Contratos.

DO OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA - O presente convénio tem como objeto o desenvolvimento de aooes
conjuntas dos participes que contribuam para estreitar os lagos entre o STJ e a PMDF,
visando a prestagéo da seguranoa institucional.

DO PLANO DE TRABALHO

CLAUSULA SEGUNDA - O Plano de Trabalho para viabllizagao da cesséo de servidores da
F_’olicia Militar do Distrito Fe eral ao Superior Tribunal de Justiga é aquele constante do Anexo
Unico deste convénio.

7624 F;\_DG_Gabinele\2018\Acordos, Termos e Convénios\Minuta de Convsnio PM versao Solangedocx
1



7627

9%,” L7-'u%m»/a.4

DA VIABILIZAQAO DO OBJETO

CLAUSULA TERCEIRA — Para a execuoéo deste convénio, a PMDF cedera policial militar
pelo periodo de um ano, podendo a cessao ser prorrogada por iguais e sucessivos periodos.

CLAUSULA QUARTA — O STJ encaminharé, até o quinto dia um de cada més, a frequéncia
do policial militar quando houver alteragées, tais como férias, Iicengas, faltas e demais
afastamentos, devendo ser considerado integral o periodo néo comunicado.

CLAUSULA QUINTA - Os participes informaréo qualquer evento que dificulte ou interrompa
0 curso normal da execugéo deste instrumento.

CLAUSULA SEXTA — Quando solicitados, os participes encaminharéo todas as informagoes
relacionadas a execugéo deste convénio.

CLAUSULA SETIIVIA — A violagao, pelo policial militar cedido, das normas legals ou dos
regulamentos podera acarretar seu retorno ao orgao de origem, fato que podera ser objeto de
apuragéo em processo administrativo, respeitados os principios do devido processo legal e
da ampla defesa.

CLAUSULA OITAVA — O policial militar cedido observara as normas legals e administrativas
e manteré o sigilo das informagoes confidenciais a que tiver acesso, mesmo apos a concluséo
do ajuste, na forma da legislagéo.

DOS RECURSOS FINANCEIROS

CLAUSULA NONA - O presente convénio nao envolve a transferéncia de recursos
orgamentarios ou financeiros entre os participes.

DO RESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS

CLAUSULA DECIMA — Os salarios e os encargos sociais do servidor cedido deveréo ser
pagos pelo orgéo cedente, que encaminharé, mensalmente, ao érgéo cessionario documento
de cobranoa para fins de ressarcimento.

DAS ALTERAQOES
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — Este instrumento, em qualquer época de sua vigéncia,
poderé ser alterado por expressa manifestagéo das partes mediante termo aditivo apropriado.

DA VIGENCIA
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — O presente convénio teré duragéo de sessenta meses,
contados a partir da data de sua assinatura.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — Ficam convalidados os trabalhos desenvolvidos em
decorréncia de a<;6es conjuntas realizadas anterior ente a assinatura deste convénio, bem
como reconhecidos os respectivos resultados./J./T

F:\_DG_Gabinete\2018\Acordos, Termos e Convenios\Minuta de Convénio PM versao Solangedocx

2



DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAQAO

CLAUSULA DECIMA QUARTA - A Segao de Servidores Cedidos e em Exercicio Provisorio
do CONVENENTE exercera o acompanhamento e a fiscalizagao da execugéo do presente
Convénio, a fim de garantir o exato cumprimento das cléusulas e condigfies nele
estabelecidas.

DA DENUNCIA OU RESCISAO

CLAUSULA DECl|l/IA QUINTA — O presente instrumento poderé ser denunciado ou
rescindido unilateralmente, a qualquer momento pelos participes, mediante notificaoéo por
escrito com a antecedéncia minima de trinta dias.

DA PUBLICAQAO
CLAUSULA DECl|‘l/IA SEXTA - o STJ providenciara a publicagéo resumida deste
instrumento e de seus aditamentos no Diério da Justiga eletronico, até o quinto dia util do més
seguinte ao de sua assinatura, nos termos do art. 4° da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de
2006, combinado com o paragrafo unico do art. 61 da Lei n. 8.666/1993.

DA RESOLUQAO DAS CONTROVERSIAS

CLAUSULA DECIMA SETIMA - Os casos omissos seréo resolvidos pelos participes e,
havendo necessidade de manifestagao judicial, o foro da Segao Judiciaria do Distrito
Federal é o competente para dirimir qualquer controvérsia.

E, assim, por estarem de acordo, 0 STJ, a I J MDF e o GDF assinam este instrumento em trés
vias de igual teor, rubricando todas as sua paginas, para que produza os efeitos legals.

1

Brasi /5 /Z) de junhlo de 2018.

Mini ra LAURITA HILARIO VAZ
Presid te do Superior Tribunal de Justiga

Coronel MARCOS ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA
Comandante-Geral da Policia Militar do Distrito Federal

RODRIGO SOBRAL ROLLEMBERG
Governador do Distrito Federal
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PROCESSO STJ n. 6070/2015

CONVENIO STJIPMDFIGDF n. 5/2018

ANEXO UNICO - PLANO DE TRABALHO

I - ENTIDADES CONVENENTES

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIQA - STJ

CNPJ: 00.488.478/0001-02

Endereco: SAFS, Quadra 6 Lote 1, Trecho Ill, BRASILIA-DF

POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

CNPJ: 08.942.610/0001-16

Endereco: Quartel do Comando-Geral, SAISO, Area Especial 4, BRASILIA-DF

ll - IDENTIFICAQAO DO OBJETO

Desenvolvimento de acoes conjuntas dos participes que contribuam para estreitar os
lacos entre o STJ e a PMDF, visando a prestacao da seguranca institucional.

||| - OBRIGAQOES DOS PARTICIPES
Compete a PMDF:

1. Ceder policiais militares, nos termos da Clausula Terceira do Convénio, por ato
formal da autoridade competente.

Compete ao STJ:

1. Atribuir aos policiais militares atividades relacionadas a seguranga institucional e
dos magistrados nao ooincidentes com as atribuicoes proprias de servidores do
STJ ou prestados por empregados terceirizados;

2. Encaminhar a frequéncia dos policiais militares nos termos estabelecidos no
respectivo termo de Convénio;

3. Cabera a unidade administrative do STJ a qual o policial militar estiver vinculado,
em conjunto com a Secretaria de Gestao de Pessoas, definirem as agoes de
capacitaoéo que se fizerem necessérias.

IV - METAS A SEREM ATINGIDAS

Séo aquelas decorrentes da Resolucéo CNJ n. 148/2012, que dispoe sobre a
prestacao de servicos permanentes de seguranca por parte de policiais e bombeiros militares
no ambito do Poder Judiciario da Uniao, quais sejam:

1. Ordenar, de modo unificado, a prestacéo dos servicos por policiais militares no
Superior Tribunal de Justica;
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2. Garantir a seguranca da instituicao e dos magistrados ameacados.

Podera a unidade administrativa do STJ a qual o policial militar estiver vinculado, em
conjunto com a Secretaria de Seguranca do Tribunal, estabelecerem metas especificas, oaso
sejam necessarias, e apresenta-Ias a PMDF para ajustes e acompanhamento.

V - CRONOGRAMA DE EXECUQAO

A execugao deste plano de trabalho sera realizada de forma continua e ficara adstrita
a vigéncia do convénio.

VI - TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS

Cabe a PMDF:

1. Pagar mensalmente com recursos proprios os soldos dos policiais militares
disponibilizados na execucao do convénio, pela sua condigéo de militar ativo.

Cabe ao STJ:

1. Pagar mensalmente com recursos proprios a retribuigao aos policiais militares
disponibilizados na execucao do convénio, pelo exercicio de cargo em comissao ou
de funcao de confianca.

Vll - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Pagamentos mensais.

Vlll - UNIDADES E GESTORES RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO

O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao desse plano de trabalho ficarao a
cargo das unidades e servidores responsaveis pela execugao do convénio.

Brasilia, de junho de 2018.

Ministra LAURITA HILARIO VAZ
Presidente do Superior Tribunal de Justica

Coronel MARCOS ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA
Comandante-Geral da Policia Militar do Distrito Federal

RODRIGO SOBRAL ROLLEMBERG
Governador do Distrito Federal
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