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Convenio Minist6rio P6blico do TrabalhoASSUNTO

DELIBERAgAO N ' O09/2019 CEF-CAU/BR

A COMISSAO DE ENSINO E FORMAGAO -- CEF-CAU/BR, reunida ordinariamente em Prasilia-
DF, na cede do CAU/BR, nos dias 31 de janeiro e I ' de fevereiro de 2019, no uso das combet&ncias

que Ihe conferem o art. 99 do Regimento Intemo do CAU/BR, apes anflise do assunto em epi$rafe, e

Considerando a minuta de Acordo de Cooperagao T6cnica proposto polo Minist6rio pdblico do
Trabalho com diversos Conselhos Profissionais visando a uma agro cooperativa para otimiz:# os atos
de fiscalizagao professional, especialmente no que se refers a eventuais inegularidades em estjigios em
proHiss6es regulamentadas;

Considerando que os termos do Acordo foram amplamente discutidos em reuniio e Audi6nci4 Publica
convocadas polo MPT, realizadas no m6s de novembro de 2018 em Brasilia-DF, com a par#icipagao
do Conselheiro H61io Cavalcanti da Costa Lima, representando a CEF-CAIJ/BR, e que a min#ta que o
MPT encaminhou atende a todos os aspectos que foram sugeridos para aprimoramento da k)roposta
preliminar;

Considerando que o processo foi devidamente acompanhado pda Assessoria Jurfdica do CAIJ/BR, na
pessoa da Dra Genara Lopes Buhler, supervisionada polo Dr. Eduardo de Oliveira Pads.

DELIBERA

l Recomendar a Presid&ncia do CAU/BR a assinatura do Acordo de Cooperagao T&cnidb proposto
polo Minist6rio Piiblico do Trabalho anexo a etta deliberagao, entendendo que o mesml converge
com os interesses do CAU, para cumprimento de sua missio de defesa da sociedade lquanto ao
exercicio professional em Arquitetura e Urbanismo;
Enviar asta deliberagao a Presid&ncia do CAU/BR para conhecimento e provid&ncias.2.
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MINUTA

ACORDO DE COOPKtiAGAO TiCNICA N ' /2018

Acordo de Cooperagao T6cnica dbe entre si
celebram o Minist6rio POblico do ITrabalho -
Procuradoria Gerd do Trabalho # PGT e o
Conselho Federal XXXXXXXX, I visando a
obtengao de eHici6ncia e tempesqividade na
adogao de provid6ncias relacionad4s ao objeto
do presence acordo.

O MINISTERIO PUBLICO DO TliABALHO, pessoa jurfdica de dir#ito pablico
interns. inscrita no CNPJ/MF sob o n ' 26.989.715/0005-36, com cede na SAUD Quadra 5,
Lore C, Torre A, Brasilia-DF CEP 70040-250, nests ato representado polo t'rocurador-
Geral do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury, doravante denominado MPT e

o CONSELHO FEDERAL

celebram o presente ACORDO DE C00PEtiAGAO TECNICA, com a fifalidade de
otimizar os atom de fisca]izagao profissiona], especialmente no que se revere H eventuais
irregularidades em estagios em profiss6es regulamentadas, mediante as #lausulas e
condig6es a seguir estabelecidas.

CLAUSULA PRIMElliA
DO OBJETO

1. Este Acordo tem por objeto a cooperagao t6cnica e o intercfmbio de Ihformag6es
entre os 6rgaos partlcipes, visando a obtengao de maior efici&ncia e tempeqfividade na
adogao de provid6ncias relacionadas is mat6rias pertinentes a eventuais inegul#idades em
estagios nas profiss6es regulamentadas, devendo o Conselho informar ao li'PT quando
encontrar, atuando homo supervisor de estfgio, pessoa nio formada/habilit4da ou nio
registrada no 6rgao de clause respectivo, ou mesmo quando encontrar esta#iarios sem
supervisao de professional formado/habilitado e registrado no 6rgao de classy, dfntre outras
inegularidades.

1.1 A cooperagao t6cnica e o intercfmbio abrangerao
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1 - realizagao de palestras, cursor, seminfrios ou encontros reunindo membros e
serviddres dos participes objetivando a transmissio de conhecimentos sobre os respectivos

modosjde atuagao e metodologia de trabalho; e

11 - intercfmbio de informag6es, documentos e demais pap6is a que os participes
tiveredl acesso e que nio esteUam sob sigilo e a formulagao de representag6es ou denQncias

que enkolvam o objeto do presents Acordo.

CLAUSULA SEGUNDA

PAS 0BRIGAG6ES E RESPONSABILIDADES DO CONSELHO FEDERAL

2. Incumbe ao Conselho Federal as seguintes provid6ncias, que poderao ser
delega#as aos Conselhos Regionais:

2.1 Enviar ao MPT c6pias de suas autuag6es e relat6rios fiscais quando encontrar,
atuandb homo supervisor de estagio, pessoa nio formada/habilitada ou ngo registrada no
6rgao jie clause respective, ou mesmo quando encontrar estagiarios sem supervisao de
profisshonal formado/habilitado e registrado no 6rgao de clause, dentre outras
ineguljiridades;

2.2 Remeter ao MPT, para conhecimento, por meio eletr6nico ou impresso, o thor de
suas dqcis6es entendidas relevantes e relacionadas com o objeto dente instrumento; e

2.3 Considerando a sua esfera de atribuigao, auxiliar o Minist6rio PQblico do

Trabalho na fiscalizagao dos Termos de Ajuste de Conduta celebrados pele 6rgao.

CLAUSULA TERCEIRA
DAS 0BRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DO MPT

3. Incumbe ao Minist6rio PQblico do Trabalho as seguintes provid6ncias:

3.1 Utilizar os instrumentos legais de sua atuag5o, especialmente o Inqu6rito Civil e
outros brocedimentos investigat6rios, bem assim a Agro Civil Publica e demais agnes para
as quads estda legitimado no fmbito da Justiga do Trabalho, visando a protegao dos direitos
sociaisl dos trabalhadores atingidos por eventuais ilicitudes comprovadas a partir da atuagao
do Co4selho Professional;

3.2 Remeter ao Conselho ProHissional c6pias de sentengas judiciais e dos titulos
executjvos extrajudiciais (Termos de Ajuste de Conduta) que envolvam o objeto do presente
Acordd;

3.3 Receber as denQncias e demais informag6es relacionadas com o objeto dente
Acordq e dar-lhes encaminhamento legal, observadas suas atribuig6es institucionais.
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CLAUSULA QUARTA
DAS 0BRIGAGOES E RESPONSABILIDADES COMUNS

4. Incumbe ao Minist6rio Pi3blico do Trabalho e ao Conselho Professional

4.1 Possibilitar a participag5o dos membros do MPT e do Conselho Profi#sional, bem
homo dos seus servidores, em seminarios, curses e eventos correlatos que vers#m sabre as
mat6rias objeto deste Acordo;

4.2 Prestar informag6es recfprocas sabre as provid6ncias adotadbs, quando
solicitadas, references ao objeto dente instrumento; e

4.3 Adotar estrat6gias para atuagao harmonica

CLAUSULA QUINTA
DO sIGILO DAS rNroRWAQOKS

5. Os partfcipes se responsabilizarao, individualmente, pda divqllgagao das
informag6es disponibilizadas, a excegao daquelas que estqam protegidas polo higilo legal,
que deverio ser preservadas para o atendimento dos objetivos da investigagao.

5.1 0 MPT e o Conselho Profissional se comprometem a usar as in#ormag6es e
dados fornecidos em decorr6ncia dente Acordo somente nas atividades que em qfrtude de lei
Ihes competem exercer.

5.2 Em qualquer agro promotional relacionada com o objeto do pres#nte Acordo
sera, obrigatoriamente, destacada a colaboragao dos partfcipes, observado o flisposto no
artigo 37, $ 1', da Constituigao Federal, vedada a utilizagao de nomes, sfmboloqjou imagens
que, de alguma forma, descaracterizem o interesse p6blico e se confundam com ja promogao
de natureza pessoal de agentes pablicos.

CLAUSULA SEXTA
DA VIG£NCIA E DA OENtJNCiA

6. O presents Acordo teri vig6ncia de 24 (vinte e quatro) memes, contad4s a partir da
data de sua publicagao, podendo ser renovado nos termos e condig6es #revistos na
legislagao vigente, at6 o limite mfximo de 60 (sessenta moses).

6.1 Este Acordo poderf ser alterado, a qualquer tempo, por memo de aditzjmento, bem
homo denunciado unilateralmente ou de comum acordo entry os participqb, mediante
notinicagao por escrito, com anteced6ncia minima de 30 (trinta) dias, tomadas asl necessfrias
provid6ncias para a salvaguarda dos trabalhos em curse.
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CLAUSULA SiTIMA
DA NAO ONEROSIDADE

b. O presence Acordo ngo envolve a transfer6ncia de recursos financeiros entre as
panes. bs agnes dole resultantes que implicarem transfer6ncia ou cessio de recursos servo
viabilidhdas mediante instrumento apropriado.

CLAUSULA OITAXA
DA PUBLICAGAO

b. O MPT providenciara, por interm6dio do setor competente, a publicagao no Difrio
Oficiall da Uniio homo condigao de eficfcia de todos os amos que se originarem dente
instrumbnto.

b. As panes elegem o toro da Segal Judicifria do Distrito Federal, com renQncia

pr6via # expressa por outdo qualquer, por mats privilegiado que sqa para dirimir as quest6es
oriundtls dente Acordo e que nio puderem ser resolvidas administrativamente.

CLAUSUtA NONA
DO FORO

E, por estarem de pleno acordo com as clfusulas supracitadas, as panes assinam o

presents) Acordo, em 02 (dual) vids de igual thor e forma, para um s6 efeito legal.

Brasilia-DF, xx de outubro de 201 8

Ronaldo Curado Fleury
Procurador-Gerd do Trabalho

REPESENTANTE
Conselho Federal de.
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