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CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO E A
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO
NORTE – UFRN, PARA OS FINS A SEGUIR
DESCRITOS.

CONVÊNIO TRT/DLC Nº 004/2022

O , TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO estabelecido na Av.
Capitão-Mor Gouveia, 3104, bairro Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59063-900, inscrito no CNPJ
sob o nº 02.544.593/0001-82, neste ato representado por Sua Excelência a Desembargadora
Presidente , inscrita no CPFMARIA DO PERPETUO SOCORRO WANDERLEY DE CASTRO
/MF sob o nº 057.268.834-20 e portadora da Cédula de Identidade nº 107.700 - SSP/RN,
doravante denominado simplesmente , e a TRT-21 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO

, Autarquia de regime especial vinculada ao Ministério da Educação,GRANDE DO NORTE
situada na Avenida Senador Salgado Filho, 3000, Campus Universitário, Lagoa Nova, Natal
/RN, inscrita no CNPJ sob o nº 24.365.710/0001-83, neste ato representado pelo Magnífico
Reitor, , inscrito no CPF/MF sob o nº JOSÉ DANIEL DINIZ MELO CPF nº 466.606.404-44 e 
portador da Cédula de Identidade nº 620.141 - SSP/RN, doravante denominada UFRN,
resolvem celebrar o presente , nos termos do Decreto nº 6.170, de 25 de julho deCONVÊNIO
2007, , da Portaria Interministerial CGU/MF do Decreto nº 10.426/2020, de 16 de julho de 2020
/MP nº 424/2016, de 30/12/2016, da Instrução Normativa STN nº 01/97, da Lei nº 13.709/2018
e do Ato TRT21-GP n° 185/2021 e, subsidiariamente, no que couber, da Lei n  8.666/1993, º
mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.

1.1. Constitui objeto deste  CONVÊNIO promover a mútua cooperação entre as Partes, visando:

i. Implantar, operar e manter uma rede de dados corporativa para o , que será referidaTRT21
no restante deste documento como , sendo a implantação desta redeRede do TRT21
através de um par de fibras do cabeamento instalado da Rede GigaNatal, Infovia

em regime compartilhado  para interligação das unidades e suas extensões, Potiguar ,
de interesse do , listadas no  anexo a este ;TRT21 Plano de Trabalho Convênio
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ii. Apoiar,  a operação e manutenção do através de repasse de recursos do TRT21, Centro de
 Operações da Rede GigaNatal e da , instalado noInfovia Potiguar  Núcleo de Redes

 em dependências da , permitindo a ampliação das atividades do Avançadas, UFRN
 Centro de Operações da Rede GigaNatal e da , contribuindo noInfovia Potiguar

compartilhamento dos encargos de operação e manutenção destas redes metropolitana
e estadual.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO.

2.1 – Os projetos serão realizados mediante a celebração de Termos de Ajuste específicos
vinculados a este , previamente acertados, nos quais deverão constar todas asCONVÊNIO
diretrizes e planos de trabalho, observando todos os princípios estipulados neste ,CONVÊNIO
contemplando, no que couber:

 2.1.1 – No Termo de Ajuste:

a) Obrigações e atribuições das partes;

c) Responsabilidade por sua execução;

d) Designação de um coordenador para cada parte;

e) Resultados a serem apresentados ao final de cada etapa/projeto, bem como a forma como
serão conduzidos o exame e a aprovação desses resultados, inclusive sua partilha entre as
Partes;

f) Valor dos recursos financeiros e contrapartidas, e os repasses, se necessários, com
respectivo cronograma;

g) Condições de pagamento dos recursos financeiros;

h) Vigência;

i) Demais especificações que se fizerem necessárias para efetiva realização do projeto.

2.1.2 – No Plano de Trabalho:

a) objeto;

b) justificativa;

c) cronograma de execução de cada meta e etapa específica;

d) indicadores físicos e quantidades;

e) plano de aplicação com valor dos recursos financeiros, inclusive contrapartidas, quando
houver;

f) cronograma de desembolso;

2.1.3 – O Plano de Trabalho, previamente assinado, é parte integrante dos Termos de Ajuste,
sendo sua aprovação requisito prévio à assinatura do presente Convênio.



 2.2 – Os Termos de Ajuste específicos celebrados pelas partes poderão a qualquer tempo
sofrer modificações, desde que por escrito e com anuência das partes, exceto quanto ao
objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA UFRN

3.1 – Cabe à , através do seu , que abriga o  e doUFRN Núcleo de Redes Avançadas PoP-RN
Centro de Operações da  e da , além das obrigações gerais aRede GigaNatal Infovia Potiguar
que se submete por força deste , as seguintes:CONVÊNIO

 a) Assegurar a plena execução dos Termos de Ajuste resultantes deste ,CONVÊNIO
dedicando-se ao(s) projeto(s) até sua efetiva conclusão, envidando todos os esforços
para sua execução, dentro dos melhores padrões de qualidade;

b) Seguir o procedimento operacional descrito em cada Termo de Ajuste, buscando
qualidade e produtividade nos serviços prestados;

c) Indicar um Coordenador responsável para cada projeto a ser executado e alocar
pessoal devidamente capacitado à execução dos projetos a serem definidos nos
Termos de Ajuste específicos;

d) Disponibilizar suas instalações, laboratórios e unidades de serviços, bem como os
recursos materiais e insumos em quantidade e qualidade necessária à execução dos
serviços acordados em cada Termo de Ajuste vinculado a este ;CONVÊNIO

e) Fornecer as contrapartidas acordadas nos Termos de Ajuste, obedecidos aos
cronogramas físico-financeiros de cada projeto;

 f) Desenvolver, sob orientação, os projetos objeto dos Termos de Ajuste vinculados a
este , respondendo tecnicamente pela sua direção e execução;CONVÊNIO

g) Fornecer informações sobre seus produtos e processos, sempre que forem acordados
como necessários para a execução dos trabalhos, mantidas as condições de sigilo
estipuladas na Cláusula Oitava deste ;CONVÊNIO

h) Apresentar, por escrito, para o  relatórios das atividades técnicasTRT-21
desenvolvidas, descrevendo conclusões obtidas no decurso da realização do objeto
especificado nos Termos de Ajuste, ao término de cada uma das etapas previstas no
cronograma do projeto;

i) Zelar pelo bom nome do . Em caso de uso indevido do nome do ,TRT-21 TRT-21
responderá a  pelas perdas e danos daí decorrentes;UFRN

j) Contribuir para a proteção da propriedade intelectual resultante dos projetos a serem
desenvolvidos sob o presente .CONVÊNIO

k) Fornecer todas as informações relativas à metodologia de desenvolvimento e normas
técnicas adotadas e estabelecidas pela , através do seu UFRN Núcleo de Redes

 e do Centro de Operações da  e da ,Avançadas, Rede GigaNatal Infovia Potiguar
conforme seja necessário para o desenvolvimento das atividades do  eTRT-21
somente nos limites de tal necessidade;

l) Contribuir com o seu w e experiência para os projetos a serem desenvolvidosknow ho

no âmbito deste , contribuindo com sugestões de objetos para pesquisa eCONVÊNIO
eventual desenvolvimento ou aprimoramento de produtos de sua propriedade
intelectual;

m) Emitir na entrega dos trabalhos concluídos o termo de aceitação desses;



CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO TRT-21.

4.1 – Cabe ao , além das obrigações gerais a que se submete, por força deste TRT-21
, as seguintes:CONVÊNIO

a) Assegurar a plena execução dos Termos de Ajuste resultantes deste ,CONVÊNIO
envidando todos os esforços para sua perfeita execução dentro dos melhores
padrões de qualidade disponíveis;

b) Seguir o procedimento operacional descrito em cada Termo de Ajuste, buscando
qualidade e produtividade nos serviços prestados;

c) Indicar um coordenador responsável para cada projeto a ser executado e alocar
pessoal devidamente capacitado à execução dos projetos a serem definidos nos
Termos de Ajuste específicos;

d) Disponibilizar suas instalações, laboratórios e unidades de serviços, bem como os
recursos materiais e insumos em quantidade e qualidade necessária à execução dos
serviços acordados em cada Termo de Ajuste vinculado a este ;CONVÊNIO

e) Fornecer os recursos financeiros e/ou contrapartidas acordados nos Termos de
Ajuste, obedecidos aos cronogramas físico-financeiros de cada projeto;

 f) Desenvolver, sob orientação, os projetos objeto dos Termos de Ajuste vinculados a
este , respondendo tecnicamente pela sua direção e execução;CONVÊNIO

g) Fornecer informações sobre seus produtos e processos, sempre que forem acordados
como necessários para a execução dos trabalhos, mantidas as condições de sigilo
estipuladas na Cláusula Oitava deste ;CONVÊNIO

h) Apresentar, por escrito, para a  relatórios das atividades técnicas desenvolvidas,UFRN
descrevendo conclusões obtidas no decurso da realização do objeto especificado nos
Termos de Ajuste, ao término de cada uma das etapas previstas no cronograma do
projeto;

i) Zelar pelo bom nome da . Em caso de uso indevido do nome da UFRN Rede GigaNatal
e da , responderá o TRT-21 pelas perdas e danos daí decorrentes;Infovia Potiguar

j) Contribuir para a proteção da propriedade intelectual resultante dos projetos a serem
desenvolvidos sob o presente ;CONVÊNIO

k) Fornecer todas as informações relativas à metodologia de desenvolvimento e normas
técnicas adotadas e estabelecidas pelo , conforme seja necessário para oTRT-21
desenvolvimento das atividades da , através do seu UFRN Núcleo de Redes

 e do Centro de Operações da  e da , eAvançadas Rede GigaNatal Infovia Potiguar
somente nos limites de tal necessidade;

l) Contribuir com o seu  e experiência para os projetos a serem desenvolvidosknow how

no âmbito deste , contribuindo com sugestões de objetos para pesquisa eCONVÊNIO
eventual desenvolvimento ou aprimoramento de produtos de sua propriedade
intelectual;

m) Garantir que os equipamentos estejam de acordo com as especificações técnicas e
catalogados como propriedade do em seu sistema de patrimônio;TRT-21 

n) Emitir na entrega dos trabalhos concluídos o termo de aceitação desses.



CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1 – O presente CONVÊNIO define a necessidade do pagamento mensal referente ao
ressarcimento à  pelos custos de gestão, operação e manutenção da  eUFRN Rede GigaNatal
da , envolvendo a transferência de recursos financeiros por parte do .Infovia Potiguar TRT-21

 5.2 – Os valores dos recursos financeiros para a execução dos projetos específicos serão
definidos nos Termos de Ajuste e Planos de Trabalho a serem firmados entre as .Partes

CLÁUSULA SEXTA – DA COORDENAÇÃO GERAL

6.1 – Cada uma das  indica, respectivamente, os seguintes coordenadores paraPartes
execução deste , que deverão ser o ponto de contato entre as  medianteCONVÊNIO Partes
comunicação expressa, cabendo a eles zelar pelo relacionamento interinstitucional,
estabelecer os procedimentos operacionais desse relacionamento, encaminhar as propostas

 dos diferentes Termos de Ajuste para aprovação pelas , acompanhar o cronogramaPartes
físico-financeiro das atividades em desenvolvimento, bem como apresentar avaliação anual do
desenvolvimento do :CONVÊNIO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN

Nome: Sergio Vianna Fialho

Telefone: (84) 3215-3405

Celular: (84) 99991-4455

Endereço: Avenida Senador Salgado Filho, 3.000, CEP: 59078-970 - Lagoa Nova – Natal
/RN - UFRN

Correspondência eletrônica (e-mail): sergio.fialho@pop-rn.rnp.br

Acompanhamento técnico do Projeto

Nome: Edson Moreira Silva Neto

Telefone: (84) 3215-3405

Celular: (84) 98154-3623

Endereço: Avenida Senador Salgado Filho, 3.000, CEP: 59078-970 - Lagoa Nova – Natal
/RN - UFRN

Correspondência eletrônica (e-mail): edson.moreira@pop-rn.rnp.br

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

Nome: Marcelo Martins Pinto



Telefone: (84) 4006-3111

Celular: (84) 99422-0078

Endereço: Avenida Capitão-Mor Gouveia, 3104, CEP: 50.063-900 - Lagoa Nova - Natal 
/RN - TRT-21

Correspondência eletrônica: mmpinto@trt21.jus.br

Acompanhamento técnico do Projeto

Nome: Daniel Carvalho Sodré Duarte

Telefone: (84) 4006-3060

Celular: (84) 99926-4200

Endereço: Avenida Capitão-Mor Gouveia, 3104, CEP: 50.063-900 - Lagoa Nova - Natal 
/RN - TRT-21

Correspondência eletrônica (e-mail): danielduarte@trt21.jus.br

 6.2. - Cada Parte, por meio de seu respectivo coordenador, poderá, mediante aviso por escrito
à outra Parte, indicar um novo coordenador do a ser homologado peloCONVÊNIO, 
representante legal da parte que alterar, e novos endereços para contato, em substituição aos
indicados neste .CONVÊNIO

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DIVULGAÇÃO.

7.1 - Qualquer ação promocional ou de divulgação do  só poderá ocorrer medianteCONVÊNIO
autorização expressa e por escrito das .Partes

CLÁUSULA OITAVA – DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE.

8.1 - As  comprometem-se a tratar e manter confidenciais, durante todo o prazo dePartes
vigência deste  e depois dele, as informações confidenciais e exclusivas da outraCONVÊNIO
Parte, bem como todos os assuntos que lhe chegarem ao conhecimento por força deste
Instrumento, sob pena de, não o fazendo, responder ilimitadamente por todas as perdas e
danos recorridos pela Parte inocente pelo descumprimento desta obrigação.

8.2 - Incluem-se, mas não se limitam como informações confidenciais, quaisquer documentos,
dados em geral, materiais, informações técnicas ou comerciais, inovações, aperfeiçoamentos,
técnicas,  , especificações e desempenho de equipamentos, dados financeiros eknow how

estatísticos, número de equipamentos instalados junto a clientes, relações de clientes e
previsões de vendas, quer protegidas por direito autoral ou segredo de negócio, rotuladas



como confidenciais pelas , bem como todos os meios de registro, contendo asPartes
informações supra, que chegarem ao conhecimento das  em virtude do objeto deste Partes

 e seus Termos de Ajuste.CONVÊNIO

8.3 - Fica proibido às  divulgar informações confidenciais a qualquer pessoa ou entePartes
alheio a este , a não ser aos próprios participantes/executantes do projeto, naCONVÊNIO
exata medida da natureza que a tarefa solicite.

Consideram-se reveladas pelas  as informações confidenciais, quer pelo modo8.4 - Partes
escrito, verbal, eletrônico ou qualquer outro que efetivamente represente transmissão
desautorizada das citadas informações.

8.5 - Ficam as Partes obrigadas a tomar todas as medidas necessárias para a manutenção
das informações confidenciais, obrigando inclusive os participantes/executantes de cada

 projeto que estejam sob sua responsabilidade a assinarem termos de confidencialidade.

8.6 - No caso de extravio de documentos que contenham informações confidenciais, deverá a
Parte que der causa deve comunicar imediatamente ao outro, para que as providências
necessárias possam ser adotadas.

8.7 - O sigilo pactuado em relação às informações confidenciais não se aplica àquelas que
venham a ser divulgadas ao público, sem essa específica restrição, ou cuja divulgação tenha
sido aprovada por escrito pelas .Partes

8.8 - A obrigação de manter sigilo das informações tratadas como confidenciais, aplicar-se-á
aos respectivos Termos de Ajuste, parte deste .CONVÊNIO

8.9 - Qualquer uma das  que queira publicar ou tornar público qualquer pesquisaPartes
desenvolvida por meio das atividades desenvolvidas por meio de , submeterá umaCONVÊNIO
cópia da publicação proposta a outra Parte, com no mínimo 30 dias antes da submissão para
publicação ou exposição pública. A outra Parte terá, então, 30 dias para revisar a referida
publicação, com o propósito de determinar se há exposição de material patenteável ou
informação confidencial pertencente à Parte revisora.

8.10 - Se a Parte revisora não responder dentro de 30 (trinta) dias, a outra Parte poderá
prosseguir com a submissão ou exposição pública. Se a Parte revisora determinar que a
publicação proposta contém material patenteável, a Parte publicante removerá o material
especificado ou postergará a publicação por até 06 (seis) meses, para permitir que a Parte
revisora apresente uma proposta de patente. Se a Parte revisora determinar que a publicação
proposta contém informação confidencial, a Parte publicante removerá tal informação antes da
publicação ou exposição.

Parágrafo único - Cada uma das  identificará a contribuição da outra Parte, emPartes
qualquer publicação, conforme apropriado científica e profissionalmente.



CLÁUSULA NONA - DA PROTEÇÃO DE DADOS

As  e seus empregados obrigam-se a atuar no presente Convênio em conformidadePartes
com a legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos
reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018 e a Política de
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais do TRT21, regulamentado pelo Ato TRT21-GP n°
185/2021.

Parágrafo Primeiro - No manuseio dos dados as  deverão:Partes

I - Tratar os dados pessoais a que tiver acesso em conformidade com o disposto no caput
desta cláusula, e, na eventualidade da impossibilidade do cumprimento destas obrigações, por
qualquer razão, concordar em informar formalmente este fato imediatamente à outra Parte, a
qual se reserva no direito de rescindir o convênio sem qualquer ônus, multa ou encargo;

II - Manter e utilizar todas as medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas 
apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados
pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção
desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou
perda acidental ou indevida.

III - Acessar os dados dentro do escopo deste convênio e na medida abrangida por sua
permissão de acesso (autorização) e não ler, copiar, modificar, ou remover sem autorização
expressa e por escrito da outra Parte.

IV - Garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, diretores, 
representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados processados,
assegurando que todos os seus empregados prepostos, sócios, diretores, representantes ou
terceiros contratados que lidam com os dados pessoais sob sua responsabilidade mantenham
quaisquer Dados Pessoais estritamente confidenciais e que não os utilizem para outros fins,
com exceção da prestação de serviços para as Partes.

V - Treinar e orientar a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação à
proteção de dados.

Parágrafo Segundo - Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção
da prévia autorização por escrito da outra Parte, quer direta ou indiretamente, seja mediante a
distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que
contenham ou de outra forma que reflitam referidas Informações.

Parágrafo Terceiro - Caso uma Parte seja obrigada por determinação legal a fornecer dados
pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente à outra Parte para que esta
tome as medidas que julgar cabíveis.

Parágrafo Quarto - Uma Parte deverá notificar à outra, em até 24 (vinte e quatro) horas, a
respeito de:

I - Qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção
de Dados Pessoais por qualquer de seus funcionários, ou terceiros autorizados;

II - Qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e responsabilidades.

Parágrafo Quinto - Qualquer das partes será integralmente responsável pelo pagamento de
perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de



qualquer multa ou penalidade imposta a uma das partes e/ou a terceiros diretamente
resultantes do descumprimento pela outra parte de quaisquer das obrigações previstas nesta
cláusula quanto à proteção e uso dos dados pessoais.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PROPRIEDADE DOS RESULTADOS.

10.1 - O tratamento, em matéria de propriedade intelectual, a ser dado ao resultado almejado
pelas  em cada Termo de Ajuste, será específico para cada negócio jurídico celebradoPartes
sob este .CONVÊNIO

10.2. Todos os dados, informações técnicas e comerciais, tecnologias, microorganismos,
programas de computador, procedimentos e rotinas de propriedade das Partícipes e/ou de
terceiros, mas sob sua responsabilidade, desde antes da data de assinatura deste Convênio, e
que forem reveladas a outra Partícipe, somente para subsidiar a execução dos trabalhos
objeto deste instrumento, continuarão pertencendo ao detentor da informação.

10.3. Caso haja interesse no uso de dados, informações técnicas e comerciais, tecnologias,
microorganismos, programas de computador, procedimentos e rotinas mencionados acima,
com outro propósito que não o explicitado por este Convênio, a Partícipe interessada deverá
obter a anuência expressa, por escrito, da detentora das mesmas. Desde já as Partícipes
ajustam que tais informações, tecnologias e microorganismos deverão ser liberados, caso a
caso, mediante instrumentos contratuais específicos.

10.4. Inventores ou autores, sejam esses do TRT21 ou da UFRN, individualmente ou em
conjunto, terão seus nomes reconhecidos nas patentes quando as Partícipes depositarem tais
inovações no INPI ou registradas em outra instituição de Direitos de Propriedade Intelectual.

10.5. As PARTES garantem uma à outra uma licença plena, gratuita, irrevogável e irrestrita,
para seu próprio uso dos resultados privilegiáveis decorrentes do presente Convênio. Está
contida na expressão “seu próprio uso” a faculdade de produzir ou contratar para a produção
os Produtos resultantes deste Convênio com terceiros para serem utilizados no apoio de suas
atividades.

10.6. Os documentos, relatórios e publicações, decorrentes do presente instrumento, deverão
registrar, em destaque, a fonte de origem das informações, podendo as Partícipes utilizar-se
deles em benefício próprio, sendo vedado o acesso a terceiros, sem assentimento expresso
das Partícipes.

Parágrafo Primeiro - As  comprometem-se a não revelar nem explorar em proveitoPartes
próprio ou de terceiros, mesmo após o término da vigência deste , sem a préviaCONVÊNIO
autorização da outra Parte, qualquer informação confidencial, bem como segredos de indústria
ou de negócio, direta ou indiretamente relacionada às atividades desenvolvidas, que lhe
tenham sido confiadas ou de que tenha tido conhecimento em razão do desenvolvimento das
atividades reguladas por este Instrumento.

 Parágrafo Segundo - Caso haja rescisão deste , as  comprometem-se aCONVÊNIO Partes
devolver todos os documentos e quaisquer outros meios de armazenagem de informações
confidenciais ou não, que estejam em seu poder, bem como tudo mais que se relacione aos
direitos das , cuja titularidade tenha precedido este Partes CONVÊNIO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA EXCLUSIVIDADE.



 - Os Termos de Ajuste estabelecerão os termos e condições de exclusividade para a11.1
transferência das tecnologias desenvolvidas em cada projeto, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

12.1 - O presente  terá vigência pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contados daCONVÊNIO
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, mediante Termo Aditivo
subscrito pelas .Partes

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO.

13. 1 - O presente  poderá ser rescindido por consenso e sem ônus para as :CONVÊNIO Partes

a) Por inadimplência, por qualquer das , total ou parcial das Cláusulas deste Partes
, com ressalva de perdas e danos à parte que não der causa à rescisão;CONVÊNIO

b) Em caso de eventual extinção dos seus termos;

b) Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada impeditiva
da execução deste .CONVÊNIO

Parágrafo primeiro – Fica assegurado às  o direito recíproco de rescisão deste Partes
 a qualquer tempo, desde que o interessado na rescisão avise a outra Parte de suaCONVÊNIO

decisão por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem qualquer penalidade
ou multa.

Parágrafo segundo – Caso o presente  venha a ser rescindido, as CONVÊNIO Partes
firmarão Termo de Encerramento, mantendo-se as obrigações assumidas neste instrumento e
nos Termos de Ajuste até a quitação total das pendências remanescentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO.

14.1 - A eficácia deste Instrumento fica condicionada à sua publicação, até o quinto dia útil do
mês subsequente ao de sua assinatura sob a forma de extrato, no Diário Oficial da União, a
expensas e por iniciativa do na conformidade do parágrafo único do art.º 61 da Lei nºTRT-21, 
8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO.

15.1 - É competente para dirimir as questões decorrentes deste  que não possamCONVÊNIO
ser resolvidas pela mediação administrativa, o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do
Rio Grande do Norte.



E, por estarem justos e de acordo, firmam este Instrumento eletronicamente.

(Assinado digitalmente em 02/06/2022 14:15)
JOSE DANIEL DINIZ MELO

REITOR
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