
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23a REGIÃO 

ACORDO DE COOPERAÇÃO, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 23° REGIÃO E A 
ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E 
REGISTRADORES DO ESTADO DE MATO 
GROSSO - ANOREG - MT. 

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23a REGIÃO, com 
sede na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n. 3.355, Centro Político e 
Administrativo, em Cuiabá-MT, inscrito no CNPJ sob o n. 37.115.425/0001-56, 
doravante denominado simplesmente TRT/23a REGIÃO, neste ato representado 
por sua Presidente, Juíza Maria Berenice Carvalho Castro Souza, brasileira, 
casada, portadora do RG 308.233.61 - SSP/MT e CPF n. 267.473.241-53. 
residente e domiciliada em Cuiabá-MT, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais e, de outro lado, a ASSOCIAÇÃO • DOS NOTÁRIOS E 
REGISTRADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, com sede na Av. 
Historiador Rubens de Mendonça, N. 2000, Edifício Centro Empresarial Cuiabá, 
Salas 908 e 909, Bairro Bosque da Saúde, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o n. 
02767152/0001-40, doravante denominada simplesmente ANOREG-MT, neste ato 
representada por sua Presidente, Sra. Nizete Asvolinsque, brasileira, portadora do 
RG. n. 4.307 - SSP/MT e do CPF n. 207.782.361 --53, residente à Rua Sírio 
Libanesa, n. 240, Ap. 201, Bairro Goiabeiras, Cuiabá-MT, resolvem celebrar o 
presente Acordo de Cooperação, que será regido pelas disposições da Lei 
8.666/93, alterada pelas Leis nos 8.883/94 e 9.648/98 e legislação complementar, 
no que couber, e de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO 

1 . 1 - 0 presente Acordo de Cooperação tem por finalidade: 1-) 
promover a intimação, pelos Juízos vinculados ao TRT-238, dos Cartórios filiados à 
ANOREG, via correio eletrônico, para a obtenção de informações eminentemente de 
interesse processual, nas hipóteses em que o ato judicial não exigir outra forma 
prevista em lei e; 2-) permitir que as respostas dos cartórios ao mandamento judicial 
sejam encaminhadas pelo sistema de peticionamentoeletrônico. 

1.2 - A intimação eletrônica terá os mesmos efeitos da postal, assim 
como a resposta dos cartórios por meio do peticionamento eletrônico dispensará a 
assinatura e remessa da peça original. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA ANOREG-MT 

3.1 - Para o fiel cumprimento deste acordo de cooperação a 
ANOREG-MT compromete-se a encaminhar ao TRT 23a Região a lista completa dos 
seus filiados através de arquivo eletrônico, de acordo com o formato a ser fornecido 
pela Diretoria de Tecnologia da Informação deste Tribunal. Os filiados deverão ser 
identificados pela denominação completa, CNPJ, endereço, telefone de contato e 
endereço eletrônico, como também manter em perfeito funcionamento os correios 
eletrônicos durante o expediente forense. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO TRT/23" 
REGIÃO 

3.1 - Para o fiel cumprimento deste Acordo de Cooperação, o 
TRT/23a REGIÃO compromete-se, a partir dos dados encaminhados pela ANOREG
MT, conforme cláusula anterior, cadastrar os cartórios no Sistema de Peticionamento 
Eletrônico, fornecendo a cada qual uma senha que, após validada no sistema, 
servirá como assinatura eletrônica da entidade cartorária. 

3.2 - Compromete-se ainda, o TRT/238, por intermédio das Varas 
do Trabalho, a remeter aos Cartórios filiados à ANOREG-MT, nos respectivos 
endereços eletrônicos, as intimaçôes determinadas pelo Juízo, fazendo constar a 
correta identificação da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sobre as quais espera-
se receber as informações pertinentes, anexando aos autos o comprovante da 
intimação eletrônica enviada. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

2.1 - O presente Acordo de Cooperação terá vigência de;60 meses, 
a partir da data de sua assinatura, podendo ser alterado mediante termos aditivos. 

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO 

5 . 1 - 0 presente Acordo de Cooperação poderá ser rescindido, 
mediante notificação expressa, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data 
desejada para o encerramento. 

CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 
DO ACORDO DE COOPERAÇÃO 

6 . 1 - 0 acompanhamento da execução deste Acordo de Cooperação 
será realizado pela Diretoria Geral de Coordenação Judiciária do TRT/238 REGIÃO. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 

7,1 -jPara fins de eficácia do presente instrumento, o TRT/23a 

REGIÃO providenciará sua publicação no DOU, na forma de extrato. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 -''As partes signatárias praticarão, por intermédio de seus 
representantes 'ouT)essoas previamente designadas, todos os atos que se fizerem 
necessários à efetiva execução do objeto deste-Acordo de Cooperação. 

8.2 - O presente Acordo de Cooperação não cria obrigações 
financeiras entre as partes signatárias. 

partes. 
8.3 - Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as 

CLÁUSULA NONA - DO FORO 

9.1 - Fica eleito o Foro da Justiça Federal de Cuiabá-MT para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas deste Acordo de Cooperação, que não puderem ser 
resolvidas no âmbito administrativo, com renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

E, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após (ido e achado 
conforme, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias dè igual teor e 
forma, para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na Difetoria-Gerãl de 
Coordenação Administrativa do TRT/238 REGIÃO. 

Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2005. 

TRIBUNAL REGIONALibQ TRABALHO DA 23a REGIÃO 
Maria Berenice Carvalho Castro Souza 

Juíza-Presidente 

ASS. DOS NOTÁRIOS E REGlí^RADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO 
Nizete Asvolinsque 

Presidente 
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