
TERMO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO QUE ENTRE SI FAZEM O CENTRO DE
ESTUDOS CONSTITUCIONAIS E GESTÃO PÚBLICA –
CECGP e A ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA
DO  ESTADO  DO  MARANHÃO  -  ESMAM,  DE
ACORDO COM AS CLÁUSULAS ABAIXO FIRMADAS:

O CENTRO DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS E DE GESTÃO PÚBLICA – CECGP,
razão social SVT CONSULTORES LTDA., inscrita no CNPJ nº 00.467.109/0001-33, com
sede  na  Avenida  Castelo  Branco,  nº  605,  salas  114/115/117/015/017/019/021  e
400C,  bairro  São  Francisco,  CEP  65.076-090,  São  Luís  -  Maranhão,  neste  ato
representado  pelo  seu  Coordenador,  SERGIO  VICTOR  TAMER,  brasileiro,  casado,
Advogado,  portador  da  OAB/MA  2603,  e  de  CPF  nº  005.414.192-34,  residente  e
domiciliado  nessa  cidade,  doravante  denominado  de  CONCEDENTE,  e  a  ESCOLA
SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO MARANHÃO - ESMAM, com sede na
Rua dos Búzios, s/nº - Calhau, CEP 65.071-415, São Luís - Maranhão, telefone (98)
neste  ato  representada  pelo  seu  Diretor  Desembargador  PAULO SÉRGIO  VELTEN
PEREIRA,  brasileiro,  casado, CPF nº 257.545.483-20, residente e domiciliado nessa
cidade, doravante denominada  CONVENENTE, resolvem celebrar e cumprir, nesta e
na melhor forma de direito, o presente TERMO DE CONVÊNIO mediante as cláusulas
e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto do convênio.

O presente convênio tem como objeto a realização de parceria mútua entre o
CENTRO  DE  ESTUDOS  CONSTITUCIONAIS  E  GESTÃO  PÚBLICA  e  a  ESCOLA
SUPERIOR  DA  MAGISTRATURA  DO  ESTADO  DO  MARANHÃO  -  ESMAM,  para  a
realização  de  seminários  conducentes  ao  curso  de  Mestrado  em  Direito,  na
Universidade Portucalense, objetivando oferecer desconto de 20% aos magistrados e
servidores  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Maranhão  que  preencherem  os
requisitos  do curso e  que se  inscreverem até  a data  prevista  e  estabelecida pelo
CECGP.

O curso terá a duração total de 27 meses, sendo que as aulas dos seminários
serão  ministradas  em São  Luís  -  MA,  nos  dias  de  sexta,  sábado  e  domingo,  uma
semana por mês, conforme programação já disponível no site www.cecgp.com.br.

A  defesa  da  dissertação  de  mestrado  será  realizada  na  Universidade
Portucalense, na cidade de Porto -  Portugal.

CLÁUSULA SEGUNDA – Obrigações da CONCEDENTE.
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A CONCEDENTE se obriga a conceder um desconto de 20% (vinte por cento)
aos magistrados e  servidores do Tribunal  de  Justiça  do Estado do Maranhão que
manifestarem interesse de se inscrever no curso.

O  desconto  de  20%  (vinte  por  cento)  será  concedido  aos  conveniados
mediante  a  comprovação  do  adimplemento  do  curso  no  prazo  de  vencimento,
conforme os boletos a serem expedidos, sendo, portanto, concedido aos conveniados
que estejam adimplentes. 

CLÁUSULA TERCEIRA –Obrigações da CONVENENTE.

A CONVENENTE se obriga a divulgar, de forma gratuita, em seus informativos
e periódicos, tais como jornais, revistas, quadros de aviso, site e demais impressos
internos e externos, os termos e condições do presente Convênio.

CLÁUSULA QUARTA – Funcionamento dos serviços.

Para  obtenção  do  referido  desconto,  os  magistrados  e  servidores  da
CONVENENTE deverão apresentar carteira funcional e/ou contracheque atualizado, ou
qualquer documento que comprove vínculo com o TJMA.

CLÁUSULA QUINTA – Vinculação legal.

O presente Convênio, em razão de seu objeto e de sua natureza, não gera para
as partes, bem como a seus profissionais, qualquer vínculo de natureza societária,
trabalhista e/ou previdenciária.

CLÁUSULA SEXTA – Descumprimento das cláusulas.

Na hipótese de não cumprimento de quaisquer das obrigações por parte dos
seus  funcionários  a  CONCEDENTE  deverá  adverti-lo  sobre  o  ocorrido  para  que  a
obrigação seja imediatamente atendida.

Na hipótese de inadimplência por parte de qualquer magistrado ou servidor
da  CONVENENTE,  fica  a  cargo  da  própria  CONCEDENTE  realizar  a  cobrança
diretamente para o magistrado/servidor do TJMA, isentando desde já a CONCEDENTE
de responder por tal obrigação.

CLÁUSULA SÉTIMA – Ônus.

O presente Convênio não gera para a CONVENENTE qualquer ônus ou encargo
financeiro.

CLÁUSULA OITAVA – Prazo de vigência.

O Convênio vigorará por  tempo indeterminado,  a contar da assinatura do
presente instrumento, podendo ser renovado com anuência expressa de ambas as
partes,  e rescindido por quaisquer dos partícipes, a qualquer tempo que acharem
necessário, mediante aviso com antecedência de 30 (trinta) dias.
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CLÁUSULA NONA – Alteração do Convênio.

O presente Convênio poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo, de comum
acordo entre as partes, desde que não haja mudança do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA – Eleição de Foro.

As  partes  elegem  o  foro  da  Capital  do  Estado  do  Maranhão  para  dirimir
qualquer  dúvida  por  ventura  resultante  do  presente  Convênio,  renunciando  a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem assim justos e conveniados, firmam o presente instrumento, em
duas vias de igual teor, na presença de 02(duas) testemunhas.

São Luís/MA, 27 de outubro de 2017.

Paulo Sérgio Velten Pereira                                   Sergio Victor Tamer

        Diretor da Esmam                                   Centro de Estudos Constitucionais 
                                                                              Gestão Pública - CECGP

Testemunha 01
Nome:
CPF:

Testemunha 02
Nome:
CPF:
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