PROTOCOLO DE COOPERACAO
ENTRE
0 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E0
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
DA REPUBLICA DO PERU

Sua Excelencia o Senhor Ministro Enrique Ricardo Lewandowski. Presidente do
Supremo Tribunal Federal da Republica Federativa do Brasil, pela Parte brasileira,
e

Sua Excelencia o Senhor Magistrado Oscar Marco Antonio Urviola Hard. Presidente do
Tribunal Constitucional do Peru, pela Parte peruana, a seguir denominados as duas
Panes.

Reconhecendo os laces de amizade e cooperacao entre o Poder Judiciario da Republica
Federativa do Brasil e o Tribunal Constitucional da RepUblica do Peril,
Tendo em consideracao a disposicao e as intencOes dos dois Estados de consolidar e
intensificar acoes. programas e demais mecanismos e instrumentos voltados
cooperacao entre as Cortes Supremas e Constitucionais.
Conscientes do papel que a cooperacao entre o Supremo Tribunal Federal do Brasil e o
Tribunal Constitucional do Peru pode desempenhar para a troca efetiva de experiencias
na modemizacao c aperfeicoamento dos sistemas judiciais dos dois Estados.
Decidem celebrar um Protocolo de Cooperacao, como segue:

Artigo I
0 presente Protocolo tem por objeto estabelecer as linhas gerais de execucao e
de colaboracao quc aprofunde reciprocamente conhecimentos e tecnicas e reforce e
consolide a importancia do Poder Judiciario e do Tribunal Constitucional nos Estados
Democraticos de Direito.

Artigo II
As duas Panes se comprometem a colaborar ampla e diretamente, por meio de
troca de experiencias c documentos, incluindo material bibliogratico, estudos,
avaliacaes estatisticas e outros que porventura sejam de interesse; constituindo tambom
interesse das duas partes o fato de conhecer as experiencias em materia tecnologica y de
gestao administrativa que tiveram sucesso.

Artigo III
As duas Panes poderao estabeleccr projetos espccificos, para os quais serao
delinidos os recursos humanos e materials necessarios, assim como os compromissos
decorrentes de cada uma das duas Panes.
Artigo IV
Este Protocolo nao envolve transferencia de recursos entre as Panes.
As duas Panes serao responsaveis pelo controle dos recursos por elas destinados
para a realizacao das atividades previstas neste Protocolo.
Artigo V
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Corn o proposito de assegurar a realizacao das atividades previstas no presente
Protocolo, as duas Panes poderao valer-se da colaboracao de outros organismos ou
entidades.
Artigo VI
As Panes divulgarao, através de meios de comunicacao que estimarem
apropriados, os resultados das atividades de cooperacao realizadas no ambito do
presente Protocolo, sempre mencionando a fonte de suas infonnaceSes.
Artigo VII
Este Protocolo nao gera novas obritzacOes juridical internacionais. visto que Sc
alicerca na vontade e no esforco comum de, por meio do conhecimento reciproco,
ensejar solucoes dgeis e efetivas para problemas semelhantes que diticultem ou reduzam
a eficacia da plena atuacao da Justica nos Paises signatarios.
Artigo VIII
Este Protocolo podera ser emendado a qualquer tempo, mediante termo aditivo.
Artigo IX
As controversias decorrentes do que estabelecido neste Protocolo serao
dirimidas de comum acordo pelas Panes.
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Artigo X

0 presente Protocolo entrard em vigor imediatamente apas sua assinatura e
celebrado por prazo de validade indeterminado.
Cada uma das Panes podera denunciar o presente Protocolo a qualquer tempo
por meio de notificacao a outra Parte dessa decisao.

0 presente Protocolo esti redigido em duplo exemplar na lingua portuguesa e na lingua
espanhola, sendo cada urn texto lid.

Assinado em Seul. Republica da Coreia, em 30 de setembro de 2014.

0 Presidente do Supremo Tribu I Federal do Brasil

0 Presidente

Tribunal Constitucional do Peru

Magistrado Oscar M

onto Urviola Hani

