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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA

CONVÊNIO E OUTROS ACORDOS CONGÊNERES N°19/2021

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 19/2021

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR

INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ, E A ACADEMIA

BRASILEIRA DE DIREITO ELEITORAL E POLÍTICO (ABRADEP) PARA OS FINS QUE
ESPECIFICA.

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO PARA - TRE-PA, pessoa jurídica de direito público,
inscrito(a) no CNPJ/MJ sob o n° 05.703.755/0001-76, com sede na Rua João Diogo n°. 288, Campina, Belém-PA, CEP no. 66015-902, neste ato

representado pela Excelentíssima Senhora Presidente, Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, brasileira, portadora da

carteira de identidade n° 2976350-SSP/PA, inscrito(a) no CPF/MF sob on° 081.13 1.812-53; e, de outro lado, a

ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO ELEITORAL E POLÍTICO (ABRADEP), inscrito(a) no CNPJ/MJ sob o n° 23.083.172/0001-71, com

sede no SHIS, Quadra 04, Conjunto 01, Casa 2 - Lago Sul, CEP: 71.610-215, Brasilia, Distrito Federal, Tel. (61) 9 9802-0825, neste ato representado
por sua Coordenadora Adjunta, ANA MARCIA DOS SANTOS MELLO, brasileira, portadora da carteira de identidade n° M2445479 SSPIMG,

inscrito(a) no CPFIMF sob on° 745.408.746-91;

RESOLVEM celebrar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, tendo em vista o que consta do Processo SEI n. 0007751-

66.2021.6.14.8000 e em observância às disposições da Lei n° 8666/1993 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Acordo de Cooperação Técnica é a cooperação entre os participes com compartilhamento de suas experiências técnico-científicas e

de conhecimentos e recursos nos campos da pesquisa, cidadania e ensino, na área do Direito Público, com ênfase no Direito Eleitoral, conforme

especificações estabelecidas no Plano de Trabalho em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO

Para o alcance do objeto pactuado, os participes obrigam-se a cumprir o plano de trabalho que, independente de transcrição, é parte integrante e

indissociável do presente Acordo de Cooperação Técnica, bem como toda documentação técnica que dele resulte, cujos dados neles contidos acatam os

participes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES COMUNS

a) elaborar o Plano de Trabalho relativo aos objetivos deste Acordo;

b) executar as ações objeto deste Acordo, assim como monitorar os resultados;

e) designar representantes institucionais incumbidos de coordenar a execução deste Acordo;

d) responsabilizar-se por quaisquer danos porventura causados, dolosa ou culposamente, por seus colaboradores, servidores ou prepostos, ao patrimônK
da outra parte, quando da execução deste Acordo;

e) analisar resultados parciais, reformulando metas quando necessário ao atingimento do resultado fmal;

I) cumprir as atribuições próprias conforme definido no instrumento;

g) realizar vistorias em conjunto, quando necessário; / (
h) disponibilizar recursos humanos, tecnológicos e materiais para executar as ações, mediante custeio próprio;

i) permitir o livre acesso a agentes da administração pública (controle interno e externo), a todos os documentos relacionados ao acordo, assim com a

elementos de sua execução;

j) fornecer ao parceiro as informações necessárias e disponíveis para o cumprimento das obrigações acordadas; e

k) manter sigilo das informações sensíveis (conforme classificação da Lei n°12.527/2011- Lei de Acesso à Informação - LAT e da Lei n° 13.709/ 18 -

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD) obtidas em razão da execução do acordo, somente divulgando-as se houver expressa autorizaç dos

participes.

PARÁGRAFO ÚNICO - As partes concordam em oferecer, em regime de colaboração mútua, todas as facilidades para a execução do pr sente

instrumento, de modo a, no limite de suas possibilidades, não faltarem recursos humanos, materiais e instalações, conforme as exigências do P1 o de

Trabalho.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO PARTÍCIPE I

Para viabilizar o objeto deste instrumento, são obrigações do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ:

a) Planejar, organizar, desenvolver e executar o Programa Estudos Eleitorais; Seminário de Direito Eleitoral, Te liga, jovem, Revista do IRE do a

Escola de Formação Política, e outros projetos que a EJEPA venha a desenvolver que comunique com o presente acordo. -

b) incentivo a produção de artigos científicos por membros da ABRADEP para publicação na Revista do IRE do Pará e eventuais coletâneas de livr que //
o Tribunal venha a publicar.



CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO PARTÍCIPE 2

Para viabilizar o objeto deste instrumento, são obrigações da ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO ELEITORAL E POLÍTICO (ABRADEP):

a) Concessão da cartilha e selo da ABRADEP para incentivo a participação da mulher nos eventos desenvolvidos conjuntamente entre o TRE do Pará e a

ABRADEP, como programas acadêmicos de formação e de qualificação, tais como a realização de cursos, seminários, simpósios e congressos, conforme

regulamento do Selo.

b) Cooperar, quando demandado com o planejamento, organização, desenvolvimento e execução de projetos da EJEPA, como o Programa Estudos

Eleitorais; Seminário de Direito Eleitoral, dentre outros, especialmente na disponibilidade de membros da academia para instrutoria e palestras.

c) incentivo ao credenciamento de servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Pará como membros da ABRADEP, mediante as regras do edital especifico
da instituição, bem como publicação de artigos em periódicos web.

CLÁUSULA SEXTA - DO GERENCIAMENTO DO ACORDO DE COOPERAÇAO TÉCNICA

Cada participe designará representantes responsáveis para gerenciar a parceria; zelar por seu fiel cumprimento; coordenar, organizar, articular,

acompanhar monitorar e supervisionar as ações que serão tomadas para o cumprimento do ajuste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Competirá aos designados a comunicação com o outro participe, bem como transmitir e receber solicitações; marcar

reuniões, devendo todas as comunicações serem documentadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Sempre que os designados não puderem continuar a desempenhar a incumbência, estes deverão ser substituIdos. A

comunicação deverá ser feita ao outro participe, no prazo de até 30 dias da ocorrência do evento, seguida da identificação dos substitutos.

CLÁUSULA SÉTIMA -DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E PATRIMONIATS

Não haverá transferência voluntária de recursos financeiros entre os participes para a execução do presente Acordo de Cooperação Técnica. As despesas
necessárias à plena consecução do objeto acordado, tais como pessoal, deslocamentos, comunicação entre os órgãos e outras que se fizerem necessárias,

correrão por conta das dotações específicas constantes nos orçamentos dos participes.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os serviços decorrentes do presente Acordo serão prestados em regime de cooperação mútua, não cabendo aos partícipes

quaisquer remunerações pelos mesmos.

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS HUMANOS

Os recursos humanos utilizados por quaisquer dos participes, em decorrência das atividades inerentes ao presente Acordo, não sofrerão alteração na sua

vinculação nem acarretarão quaisquer ônus ao outro partícipe.

PARÁGRAFO ÚNICO - As atividades não implicarão cessão de servidores, que poderão ser designados apenas para o desempenho de ação especifica

prevista no acordo e por prazo determinado.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

O presente Acordo de Cooperação Técnica terá vigência a partir da assinatura até o dia 30.11.2024, podendo ser prorrogado, mediante acordo entre,'

partes e celebração de Termo Aditivo. / II

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES

O presente Acordo poderá ser alterado, no todo ou em parte, mediante termo aditivo, desde que mantido o seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ENCERRAMENTO

O presente acordo de cooperação técnica será extinto:

a) por advento do termo final, sem que os participes tenham até então firmado aditivo para renová-lo;

b) por denúncia de qualquer dos participes, se não tiver mais interesse na manutenção da parceria, notificando o parceiro com antecedência

dias;

c) por consenso dos participes antes do advento do termo final de vigência, devendo ser devidamente formalizado; e

d) por rescisão.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Havendo a extinção do ajuste, cada um dos participes fica responsável pelo cumprimento das obrigações
data do encerramento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Se na data da extinção não houver sido alcançado o resultado, as partes entabularão acordo para e

possível, de meta ou etapa que possa ter continuidade posteriormente, ainda que de forma unilateral por um dos participes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser rescindido justificadamente, a qualquer tempo, por qualquer um doa participes, mediante comunicação ormal, com

aviso prévio de, no mínimo, 30 dias, nas seguintes situações:

a) quando houver o descumprimento de obrigação por um dos partícipes que inviabilize o alcance do resultado do Acordo de Cooperaçã

b) na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do objeto.



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Acordo de Cooperação Técnica será publicado no Diário Oficial da União, conforme parágrafo único do artigo 61 da Lei n°

8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA AFERIÇÃO DE RESULTADOS

Os participes deverão aferir os beneficios e alcance do interesse público obtidos em decorrência do ajuste, mediante a elaboração de relatório conjunto de

execução de atividades relativas à parceria, discriminando as ações empreendidas e os objetivos alcançados, no prazo de até 30 dias após o

encerramento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

As situações não previstas no presente instrumento serão solucionadas de comum acordo entre os participes, cujo direcionamento deve visar à execução

integral do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA CONCILIAÇÃO E DO FORO

Quaisquer controvérsias oriundas deste Acordo de Cooperação Técnica deverão, preliminarmente, ser resolvidas de comum acordo entre os partIcipes e,

na impossibilidade, fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Pará, cidade de Belém, com exclusão de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os participes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual
lido e achado conforme, foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos representantes dos partícipes, para que produza seus

legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

CPF: 7 9 3-, 0'O
CPF:

ANEXO - PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS:

PARTÍCIPE 1: União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Pará

CNPJ: 05.703.755/0001-76

Endereço: Rua João Diogo, n° 288, Campina

Cidade: Belém

Estado: Pará

CEP: 66015-902

DDD/Fone: 91 3346-8500

Esfera Administrativa: Federal

Nome do responsável: Luzia Nadja Guimarães Nascimento

CPF: 081.131.812-53

RG/órgão expedidor: 2976350-SSP/PA

Cargo/função: Desembargadora Presidente

PARTÍCIPE 2: Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (ABRADEP)

CNPJ: 23.083.172/0001-71

Endereço: SHIS, Quadra 04, Conjunto 01, Casa 2- Lago Sul

.!..



Cidade: Brasília

Estado: Distrito Federal

CEP: 71.610-215

DDDIFone: (61)99802-0825

Esfera Administrativa: Particular

Nome do responsável: Ana Márcia dos Santos Mello

CPF: 745.408.746-91

RG/õrgão expedidor: M2445479 SSP/MG

Cargo/função: Coordenadora Adjunta

2. INDENTIFICAÇAO DO OBJETO:

Título: Acordo de cooperação técnica e científica entre o Tribunal Regional Eleitoral do Pará - TRE-PA, de um lado, e, de outro, academia brasileira

de direito eleitoral - ABRADEP

II Processo n°: 0007751-66.2021.6.14.8000 1

Início (mês/ano): novembro 2021 Término (mês/ano): novembro 2024 1

As Instituições subscritas concordam em cooperar com suas experiências técnico-científicas e de conhecimentos e recursos nos campos da pesquisa,
cidadania e ensino, na área do Direito Público, com ênfase no Direito Eleitoral.

3. DIAGNÓSTICO:

Como sabido, este Tribunal, através da Escola Judiciária Eleitoral, conforme descrito na Res. TSE n°. 23.620/2020, possui dentre as suas finalidades:

I - precipuamente a atualização e a especialização continuada ou eventual em Direito, notadamente o Eleitoral, para magistrados, membros do

Ministério Público Eleitoral, advogados e servidores da Justiça Eleitoral, admitida a participação de Outros interessados;

II - o desenvolvimento de ações institucionais de responsabilidade social e de projetos de educação para a cidadania política; e

III - o desenvolvimento de ações de estímulo ao estudo, à discussão, à pesquisa e à produção científica em matéria eleitoral.

E, vem desenvolvendo inúmeros projetos e ações na área, como o projeto Estudos Eleitorais, Revista do TRE do Pará, Escola de Formação Política, T

Liga, Jovem, dentre outros. /
Enquanto a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (ABRADEP) é composta por diversos profissionais das mais variadas área/d,4
conhecimento e tem como propósito fomentar um debate equilibrado, transparente, objetivo e qualificado sobre democracia, promovendo o estulo/,
capacitação e a difusão de temas referentes ao direito eleitoral e a intersecção entre direito e política. / //
Nesse sentido, a união de esforços das instituições buscar qualificar pessoas e ações para aprimorar o trabalho ofertado pelas instituições à comthiiçíd
jurídica. / II

4. ABRANGÊNCIA:

Estado do Pará.

5. JUSTIFICATIVA:

Necessidade de aprimorar os serviços técnico- científicas e de conhecimentos e recursos nos campos da pesquisa e ensino des4ivqi/ii1as jelas
unidades, no ramo do direito público, com ênfase no direito eleitoral, ofertado pelas instituições à comunidade jurídica. I II I I

6. OBJETIVOS GERMS E ESPECÍFICOS:

Objetivos Gerais:

As Instituições subscritas concordam em cooperar com suas experiências técnico- científicas e de conhecimentos e recursos nos ca p s da pi

ensino, especificamente na área de Direito Eleitoral.

Objetivos Específicos:

a) desenvolvimento conjunto de projetos de pesquisa, ensino, extensão e qualificação;

b) intercâmbio de pesquisadores e estudiosos, visando à investigação científica e a partilha de experiências;

c) intercâmbio de informação relativa às suas organizações, estruturas e funcionamento, bem como dos seus programas acadêmicos e de qualifi

d) desenvolvimento conjunto de programas acadêmicos, de formação e de qualificação, tais como a realização de cursos, seminários, sin

congressos, observado obrigatoriamente: (i) o percentual mlnimo 30% de cada gênero entre palestrantes e expositores, conforme critérios

ABRADEP que segue em anexo; (ii) o incetivo à participação de pessoas com deficiência e pessoas negras; (iii) o respeito às normas de acess

de eventos e comunicações;

e) intercâmbio de material bibliográfico e de publicações, respeitando-se as eventuais normas internas de cada entidade, as normas de acessibil

adequada difusão através dos canais estabelecidos conjuntamente, incentivada a produção conjunta de documentos, nomeadamente çI
científicos e técnicos para revistas e reuniões científicas decorrentes das atividades do presente acordo;



O produção conjunta de documentos, nomeadamente de artigos científicos e técnicos para revistas e reuniões científicas decorrentes das atividades do

presente acordo;

g) desenvolvimento de outras atividades que apresentem manifesto interesse comum no âmbito do Direito Eleitoral, correlacionados com os propósitos
deste acordo.

7. METODOLOGIA DE INTERVENÇAO:

Obrigações do Participe 1: TRE do Pará

a) Planejar, organizar, desenvolver e executar o Programa Estudos Eleitorais; Seminário de Direito Eleitoral, Te liga, jovem, Revista do TRE do Pará

Escola de Formação Política, e outros projetos que a EJEPA venha a desenvolver que comunique com o presente acordo.

b) incentivo a produção de artigos científicos por membros da ABRADEP para publicação na Revista do TRE do Pará e eventuais coletâneas de livros

que o Tribunal venha a publicar.

Obrigações do Participe 2: ABRADE?

a) Concessão da cartilha e selo da ABRADEP para incentivo a participação da mulher nos eventos desenvolvidos conjuntamente entre o TRE do Pará e

a ABRADEP, como programas acadêmicos de formação e de qualificação, tais como a realização de cursos, seminários, simpósios e congressos,
conforme regulamento do Selo.

b) Cooperar, quando demandado com o planejamento, organização, desenvolvimento e execução de projetos da EJEPA, como o Programa Estudos

Eleitorais; Seminário de Direito Eleitoral, dentre outros, especialmente na disponibilidade de membros da academia para instrutoria e palestras.

c) incentivo ao credenciamento de servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Pará como membros da ABRADEP, mediante as regras do edital

específico da instituição, bem como publicação de artigos em periódicos web.

8. UNIDADE RESPONSÁVEL E GESTOR DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Unidade responsável: Escola Judiciária Eleitoral do Pará

Gestora titular: Elaine Cristina de Jesus Santana da Silva Machado

Gestora substituta: Valena Laredo Mendonça Wanzeler.

9. RESULTADOS ESPERADOS:

Maior qualidade e abrangência dos serviços técnico- científicas e de conhecimentos e recursos nos campos da pesquisa e ensino desenvolvidas pelas
unidades, no ramo do direito público, com ênfase no direito eleitoral, ofertado pelas instituições à comunidade jurídica.

10. PLANO DE AÇÃO:

Eixos Ação Responsável Prazo Situação
/

Concessão da cartilha e selo da ABRADEP para incentivo a participação /
da mulher nos eventos desenvolvidos conjuntamente entre o TRE do

Pará ABRADEP,Premiação e a como programas acadêmicos de formação e de ABRADEP 36 meses A iniciaí

qualificação, tais como a realização de cursos, seminários, simpósios e / /
congressos, conforme regulamento do Selo. / / /
Programa Estudos Eleitorais: Série anual de estudos eleitorais

1 /
desenvolvidos pela Escola Judiciária Eleitoral que tem como objetivo / /
ministrar sob o módulo online e/ou presencial, aulas magnas, palestras, / /
seminários, cursos e demais eventos destinadas à capacitação, EJEPA em 36 meses, / /
qualificação e aperfeiçoamento da magistratura e serviço público do parceria com a sendo editado ini,éiar /
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará, membros do Ministério ABRADEP anualmente

Público Eleitoral, advocacia, estudantes e público em geral, atuando na

promoção da Democracia, por meio da disseminação da pesquisa e

conhecimentos em direito público, com ênfase no direito eleitoral.

Seminário sobre a Reforma do Código Eleitoral: Promover evento

de Belem do Para debater Reforma do
EJEPA em Segundo

I / /1
semipresencial na cidade para a

de Em
Codigo Eleitoral, com a presença da deputada federal Margarete Coelho,

parcena com a semestre and e to

apaci çao relatora da Reforma eleitoral na Câmara.
ABRADE? 2021

Projeto eleições 2022: Programa seriado de lives sobre temas do EJEPA em Primeiro /
processo eleitoral 2022. Público-alvo: advocacia, candidaturas, serviço parceria com a semestre de / A miei

público, magistratura e público em geral. ABRADEP 2022 e 2024 /

Apoio na formação inicial das turmas de magistratura do Tribunal de EJEPA em

Justiça do Estado do Pará, no módulo de direito eleitoral, quando parceria com a 36 meses A miei

determinado pela Resolução. ABRADEP

Pós-graduação: estudar viabilidade técnica e orçamentária para contratar EJEPA em

a faculdade IDDE, para qualificação em pós-graduação para os parceria com a 36 meses A iniciar\ i

servidoras(es) e magistradas(os) do TRE do Pará. ABRADE?

/7
F



3 Pesquisa Cadastro de servidores como membros da ADRADEP: incentivo ao ABRADEP Duas vezes por Em andamento
credenciamento de servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Pará com o apoio do ano, por 36

como membros da ABRADEP, mediante as regras do edital específico EJEPA meses

da instituição.

Publicação de artigos na coluna semanal no CONJUR: incentivo a

publicação de artigos na coluna semanal do CONJUR por magistrados e
ABRADEP

com o apoio do
Mensalmente

A iniciarservidores do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, desde que membros
EJEPA por 36 meses

da ABRADEP.

Publicação de artigos na Revista do TRE do Pará e outros: incentivo a

produção de artigos científicos por membros da ABRADEP para

publicação na Revista do TRE do Pará e eventuais coletâneas de livros

que o Tribunal venha a publicar.

ABRADEP

com o apoio do
EJEPA

Duas vezes por

ano, por 36

meses

A iniciar

Escola de Formação Política: Participação de membros da APRADEP no

projeto Escola de Formação Política do TRE do Pará, voltado para
EJEPA com

apoio da

Primeiro

semestre de A iniciar
público externo, que objetiva capacitar cidadãos em formação política

ABRADEP 2022

4 Cidadania

em três módulos: antes, durante e depois do período eleitoral

_____________ _____________

Disponibilizar, quando necessário, palestrante ou mediador para as rodas
EJEPA com Duas a três

de conversas do projeto "Te liga, jovem!" da EJEPa, que objetiva
incentivar o alistamento e voto de adolescente entre 15 e 17 anos e

apoio da vezes por ano, A iniciar

debater temas afetos à desinformação e cidadania.
ABRADEP por 36 meses

A
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