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CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO, QUE ENTRE SI FAZEM O TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O TRIBUNAL REGIONAL

ELEITORAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -TRE/RJ.
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O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, com endereço
na Av. Erasmo Braga nQ 115, Centro, Rio de Janeiro - RJ, inscrito no CNPJ/MF sob o
n^ 28.538.734/0001-48, doravante denominado TRIBUNAL, neste ato presentado
por seu Presidente, Desembargador Cláudio de Mello Tavares, e o TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - TRE/RJ, com endereço na
Avenida Presidente Wilson nQ 194, Prédio, Castelo, Rio de Janeiro - RJ, inscrito no
CNPJ sob o nQ 06.170.517/0001.05, doravante denominado TRE, neste ato

presentado por seu Presidente, Desembargador Carlos Santos de Oliveira, firmam o
presente Convênio, autorizado conforme documento eletrônico nQ 0152225 do
Processo Administrativo SEI nq 2019/0609.704 mediante as seguintes cláusulas e
condições que o regerão, em harmonia com os princípios e normas da legislação
aplicável à espécie, especialmente o disposto no artigo 116 da Lei Federal nQ
8.666/93, que os partícipes declaram conhecer, subordinando-se incondicional e
irrestritamente, às suas estipulações.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - (DO OBJETO)

O objeto deste Convênio consiste no estabelecimento de programa de cooperação
educacional, técnica e cientifica entre o TRIBUNAL e o TRE, para que os servidores
dos convenentes participem de cursos, palestras e ações de capacitação realizados
pelo outro, conforme Plano de Trabalho do documento eletrônico nQ 0075830, que
integra este termo, independentemente de transcrição, para todos os modos, fins e
efeitos legais.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - (DAS METAS)

Oferecer vagas, conforme disponibilidade, para que os servidores dos convenentes
participem de cursos, palestras e ações de capacitação realizadas pelo outro.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - (DAS OBRIGAÇÕES)

3.1. Os Convenentes obrigam-se a:

3.1.1. Assessorar e acompanhar, no campo acadêmico, todas as atividades afetas à
sua expertise, responsabilizando-se pela confecção e fornecimento do material
didático, por meio eletrônico, compatível com os assuntos tratados nos eventos;

3.1.2. Fornecer estrutura e apoio logístico à realização dos eventos, incluindo-se o
controle disciplinar e pedagógico dos alunos, encaminhando as respectivas
informações ao outro convenente assim que possível;
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