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ACORDO DE COOPER¡|ÇÀO rÉCl¡¡cn O'¡L /20.16 QUE

ENTRE sr cELEBRAM e txrao, PoR rxtnnmÉ0ro Do

TRIBUNA¡' Dg JttSTrçÀ DO DTSTRTTO EEDERAI. E

Dos sunntrónros E Do MrNrsrÉRro PÚBf,rco Do

DrsÍRrro EEDEB.AL Ë BERRTEón¡os, g o DrsgRrÍo
EÐERÈf,, PoR t¡¡tnRuÉoto DÀ SEcRETÀRrÀ DE

EsràDo DE unucnçÃo, EsPoRlE E r.ÀzER,
SECREråRIA DE ESÍÀDO DO TRiABjALHO¡

DESE!üVOLVTUENÍO SOCIÀ!, !{ttr.HERES, rGUÀI.D.RDE

RACTAI. E DIREITOS HU¡AÀOS DO DISTRITO
FBDERJAT, DA SECREÍARTå, DE ESTADO DE

SEGURAì¡çÀ Búer.¡cå, E D.il PAz socrll. Do

DISTRIÍO FTDERAI,, DA POLÍCTA CIVIL DO

ÐrsrRrro E:EDSRA¡,, DÀ poLicrÀ MrLrrÀR Do
DISTRIEO FEDER.LI. E DA DEI'ENSORIA PÚBLICÀ DO

DrsrRrro EEDERjAT, E A ORDEM DOS åDVOGADOS DO

BR¡ISIL DO DISTRIEO I1EDER¡A¡ PAP"A OS F'INS QUE

ESPECÏFICA

A UNIå,Or por interruédio do TRIBUNåI. DE ùUSTIçÀ DO

DISTRITO E:EDERAI/ E DOS TERRITóRIOS, inscrito no CNPJ/MF
00.531,954/000!-2At situado na Praça Municipal, Iote 01, PaIácio
da Justiça, BrasÍIia/of, doravante denominado !;rDF!f, neste ato
representado pela sua Presidente em exercÍcio, Desembargadora
CåRMELITÀ BRÀSIL, Iro uso da atribuicão que .Liie confere o art. 1I
da Lei 11.697, de 13/06/2008 ê cìc¡ MTNISTÉRIO pÚgLrco Do DTSTRITO
EBDERA¡. E TERRTTÓRIOS, inscrit,o no CillPJ/M¡' 26.989.715/0002-93,
situaclo na Präç¿r Municipal, I<¡te 02 , Eoif Ício Sede do
MPDFT, BrasÍlia/DF, doravante oenonrinado MPDEÎ, neste ato
represerìtado por seu Procurador-Geral, LEONARDO ROSCOE BES$A, nos
termos da Lei Complementar 75, cle 20 de malo de 1993; o DIS$RITO
FtsDERAL, por intermédio cla SECRETåRIÀ DE ESTADO DE EDUCÀÇÃO,
uspoRTE E LAZER DO DISTRITO FEÐgR.âr, CNPJ r'1.¡ 00 . 39 4.67 6/000 L-07 ,

com secie no SBI\ Quadra 02 Bl-oco C - Edif lc ro PhenÍcia - CEP:
7 0 , 0 4U-020 , dOravante denom.irrada SEEDD', refi¡:esentada, neste ato,
pel o Sr, ¡úr,¡o GREcÓRIo FrLHo, rrä qual.idade de Secretário de
Estado de Educaçåo e Esporte; da SECRETARIÀ DE ESTADO DO

TR.ABÀLHO, DESENVOIJVIMENTO SOCIAL, MIIITIIERES , IGUAI¡D¡àDE R.ACIA¡ \
DrRErÍos HIJ¡,fAbIos Do DrsrRrro ¡'EDEB.A¡, cÌ{pJ ri.] 04 !251. oB0/0001-09, \r.. 

i
dorava¡lte denominada SIDSDtr', representada, nes1:e Ato, pelo Sr ' '', 

,ll
¡OE CÀRLO VIÀblA Vå¡.LE, !'râ quaiiclacle cle Sec::etár"io de Estado de tt
Trabaihc,, Deserrr"zolvimento SociaI, MuIheres, Igualdade Racial e lI
Direitos Hurnanr:s; da sBcREsÀRIA DE ESTÀDo DE sEGttRAltç¡\^"PlTI"t j
D¡f PÀZ SOCIAI" DO DISTRITO EEDERiAI, Cî'.¡PJ tl., 00 . 39 4.718l0001-00, I

com secle no Sfu\4 - fiotr j r.rntc 11 A'/ BÌ':co \1Ã/' lCrf icio Sede. CEP: ý
70.620-000 BrasÍtia/Df , cloravante clerrorninacla SSPDF' rePresentada, \
neste âto, pe).a Sra. l¿anCfe DE åI.ENC¡|R åA.LÚJO, ñå qualidade de \)

Secret,ár ia cìe Es t êtdo de Segì.iränÇa Fúbi rca e da P az Soc i a l
Dist¡'ito Federal, ro uso das aLr i bu i.eðei; que Ihe conf erem o

o

regimenl-o aprovado pelo Decreto ¡:ö 2,8 ,69I , de 17 de j
2008; da PoI,ÍcIÀ crvIL Do DrsrRrTo

.\).. {rEDsRAr,

aneiro de 'r

$'"'',/^



37'115'482/0001-35, com secle no seLor de Áreas rsoladas sudoeste- SÀISO, Lote 23, BIoco .A, Sudoeste, Brasilia/nr,, ci.råvantedesignada PCDF, representaçia, neste utá, pero Diretor Ger:ar. daPolÍcia Civil do Distrito Federal, Sr. ERIC SEBA DE CàSTRO, nostermos do Decreto de 1o de janeiro de 2005 do Distrito Federal;da poLiclå MILItÀR DO DXSÍA,r-ro ¡EogRÀr,- cNpJ r{o 08.94 2.6t0/0001-16, cÕn sede no Setor de Áreas f sol-adas Sul _ SAIS, çr"radra 04 ,doravante denominada PMDF, Ìepresentada, neste atôr pelo Sr.l'lARcos "il{TôNxo DE oÎ,r\¡ErRA Nu}¡Es, rrå qualidacie de cc¡inandante-Geral da polÍc:-a Mititar do Distrito ËederaI, com competênciaprevista na Lei de organizacão eásica da pþrDF no Dec.reto Federalnô 31 ' 793, 3å- i1 d:_ junho de 2010 e suas alreracoes; daDEEE¡ÌSORIå' PÚBLTCå, DO DISÎRÎTO IIEDERâ,I. - DPD¡'I CI,]PJ ¡]O12'21'9.624l0001-83, com sede no scs euadra 04 - Br.oco A, Entrada94 - Lotes 22 a 24, Edif icio zarif e, doravante denc¡minacla DpDF, --representadaf ,neste ato, pelo Defensor público-Geral do Distrito vFederaL, RICJLRDO Bå,TISTå SOUSå., portador da Carteira dardentidade 1. 102.594 ssp/DF e do cpF 516. 73 3.20r.,04, 
-"-:ä-î*ñ 

{DOS åDVoGADos Do BRASTL Do DISTRIIO 5.EDERjAÍ. oAB/or, pessoajurÍdica equiparada a servico púb1ico, com sede estabel-ecida nasËPN Quadra 5l'6, Bloco B, Lote 7, cEp Torro-52st inscrira no cNpJsob o n"'00.368.019/0001-95, doravante designacla OeS/of, nesteato rèpresent,ada por seu presidente ,JttLïÀNo Rrc.èRDO DE\¡åSCONCELLOS COSTA, portador da OåB/DF no 1 3802 e do CpF666 ' 664 ' 901-00, resol.vem celebrar o lermo cle cooperação Técnica,observado o Art. 116 da Lei no s.666/g3 e o pA ..JDFT N.22,323/20L5, mediante as c1áusuras e condiçöes a seguir:
coNsrDERiàNDo que a Lei t. rr..340, á* 7 cle agostode 2006 (tei Maria cla penha), no artigo go, irrciso rr est-abeleceque a politica púbrica påra coibir a vioÌência doméstica efamiliar contra a murher far-se-á por meio cre um conjuntoarticulado de ações da União, dos Estaàos, do Distrito tederal êdos Municfpios e de ações não governamentais, incrusive por meioa3 integração operacional_ do poder Judiciário, do Ministério yPúblico e da Defensoria pubrica com as áreas de ;;;;;;;;; {púbricar êssistência social, saúde, educação, trabalho ,e

habitação,
coNsrDERA¡rDO a aprovacão cia Resolucão rlc, r / 20r2do conser.ho de Educaçäo do oistiito þederal, Çuê estu¡"1ece emseu artigo 19, inciso vr, a obrigatoriedade de inserir osdireitos das mufheres como conteúdo dos componentes curriculares.obrigatórios da educaçåo básica.
CONSIDER.Lì¡DO a Resoluçåo no 2/2013_CEDF, eüêerenca, dentre os marcos normativos, a Lei N. 11.340/2006.

crÁusttlA pRrMErRh Do oBiIEro - Este / hermo de 
^.,,cooperação tem por objeto estaberecer um regime de "oop"roç;; 
\

mútua entre os partÍcipes, visando à atuação em conjunto nadivulgação e promoçäo da Lei- N. 11.340, de i ae agosto ä;oöä -l',(Lei Maria da Penha) e dos direitos das mulheres vrrfÌnas deviolência doméstica e f amiliar, tendo como priniñ"_;il;
Slrr/
I r'



profissionais da educação e estudantes das escolas públicas do
Distrito Fede¡'al e os partici¡:es, ha åmbilo do projeto "Maria da
Penha vai à Escola: educar parä prevenir e coibir a violência
conLra a muLher"//¡

crÀusur.A SEGUIIDå, - DA,s åTRTBUIçöES OOS PARTÍCIFES
- Para execução das atribuiçoes previstas neste IERMOT os
partÍcipes comprometem-se a atuar da seguinte forma:

I. DO IRIBUNåI. DE JIISTIçå ÞO DISTRITO EEDERAT E
DOS TERRITóRIOS . T.]DFÍ:

a) Coordenar å,s atividades desenvolvidas no
åmbito do presente TERMO, Fof, intermédio do Centro .Iudiciårio de
Soluçöes de Conflito e Cidadania d¿ Mu1her en Situaçåo de
Violência Do¡oéstica e Fa.niliar - CJ¡,|.

I

o

b) Escoiher¡ ênr
as Circunscriçoes JudicÍárias
Ensino - CRE para receberem ö
EscoIa: educar para prevenir
mulher".

parceria corn o MPDFI e a SEEDI'
e as Coordenações Regionais d
pr':;jeio "t{aria da Penha vai

e coibir a violência contra

,
A
;

a

c)
Violênc!a Doméstica
presente TERMO.

escol as
temática

Articu i a¡'
e Familiar:

e parL icipac;är: dos JuÍ zos de
cOntra a Mulher nas atividades do

e) Realizar encontrÕs presenciais entre
profissionais cia educaçãc, das escolas Iocalizadas nas

d) Sensibilizar orì profissior¡ais da educação das
públic:as das CRE prior i.z¿rdas peio pro jeto, guanto à
da Lei Maria da Penha.

OS

CRE

g) Organizar e reai:-zar alividades de promoção e
da Lei Maria da Pe¡iha a esLuciantes das escolas

CF.E priorieadas pelo projeto.

priorizadas pelo projeto, inclusive por meio de atividades junto
à Escola de Aperfeiçoamento dos Frofissionais da Educação - EAPE.

f) Orgarrizar e reaLizar atividades de formaÇão de ',
profissionais da educaçâo, eguipe gesLÕra das escolas l"ocalizadas
nas CR.E cont,empladas pelo projeto, inciusive por meio de
atividades ìunto à Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da
Educaçào - EAPE. Tais ativiclacles poderäo ser realizadas também na
mocÌalidade de Ensirro a Distância .- EAD,

ü

,V'

\divulgação
públicas das

ås Mulheres
atividades de

tr) Articular as jnstituiçÕe.:i;
cio Dist,riLo Ferlera-i, a finr
formação da comunidade escoLar,

da Rede de Proteção
de participar das

It

'ir
s

bem como es itar



o diálogo
vÍtimas de

entre as
violência

instiluições gue atuam em f avor das i^nu theres
donéstrca e famitiar.

i) Di.sponibilizar
sempre que possÍve1 ê necessário,
reuniöes e atividades de f r:rmacåo.

espaco fÍsico
para realizaçäo

nos fóruns,
de palestras,

pedagógico para
presente ÎERMO.

j ) Elaborar e divulgar mater:ial
apoio às atividades desenvolvidas no

didático-
Í:rnbito do

k) Elaborar e acompanhar
parceria com a EAPE, do módulo sobre a
metodologias de enfrentamento ä violência
contra a mulher, a ser disponibilizado
educação da rede pública de ensino do
Tribunais de Justi-ca.

a ir,rplementacão, êfi
Lei Maria da penha e
doméstica e familiar
aos profissionais de

Distrito Federal e

{
educação
Regiona i s

das
de

L) Certificar a parti-cipação dos
atividades de formação realizadas

Ensino.

profissionais de
nas Coorcienacões

presente

IERRI['óRIOS

âmbito do presente TERMOT por
Mulher;

b) Ëscolher,
as Circunscricões .Tucliciárias
Ensino - CRE par,å rer:eberen¡
Escola: educar para prevêrrir
mulher";

c) Articular a

n) Eiaborar os relatórios de acompanhamento
TERMO e ciisponibif izá-l"os aos parcei.ros.

do

TT. DO MTNISTÉRIO PÚrSLICO DO DISIRXTO rEÐEItA¡
- MPDHT:

E

a) Partici¡:ar das atividades desenvolr¡idas
intermédis do Núcleo de Gênero

em

no
Pro-

1¿

parceria com o T,JDF'T e a SEEDF,
e as Coordenações Regir:nais de
projeio "Mari.a da perri:a vai â

e coibir a violência ccntra a

participação das promotorias nas

ÿ
{

atividades desenvolvidas no ämbito do presente TERÌ4O¡

d) Serrsibrlizar os profrssionais da educaÇ,ãoescolas públicas das cRE prrorizaclas pelo projeto guanto
t,emática da Lei Maria da pe:rha;

SEEDF da org
de prof issict

das
:
ct

\

an1 zaçao '

e) Participar com o TTTDFT e SEEDF da rearizaçãode encontros presenciats entre os profissionais da educação dasescolas localizadas nas cRE priorizadas pero projeto, i_nclusivepor meio de atividades junto à Escola de ap"rfeiçoamento dosProfissionais da Educaçäo * EAPE.

e
f) participar com o T.IÐFT e

realização de atividades de formação qsda



educaçäo, equipe gestora das escolas localizadas nas CRE

contempladas pelo projeto, inclusive pcrr meio de atividades junto
à Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educaçåo EAPE.
Tais atividades poderão ser realizadas também na modalidade de
Ensino a Distância - EAD.

g) Participar com T.7DFT e SEEDF da organização e
realização de atividades de promoção e divuLgação da Lei Maria da
Penha a estudantes das escolas públicas das CRE priorizadas pelo
pro j eto;

h) Articular as j.r.'stituições
às Mulheres do Dístrito FederaI, a fim
atividades de f ormaçåo da comunidade escolar,
o diálogo entre as instituiçÕes que atuam em
vÍtimas de violencia doméstica e famiiiar;

da Rede de Proteção
de participar as
bem como estreitar
favor das mulheres

o

I

\\
.'\\

\
"ìI

{

o

i) Disponibii-iza¡.. espaço fÍsicor sempre que
necessário e possÍve1, para realizaçåo de pa"ì-estras, reuniöes e
atividades de formação;

j ) Elaborar e dir¡ulgar material
didáticopedagógiÇo para apoio Ëis at, j.vidades desenvolvidas no
âmlrito do presente TERÌ'IO;

k) Parb.rcipar com o T,lDl't e a SEEDF da
elaboracão, dcl nrodulo sobre a Leì l'4ar:-a cla Penha e metodologias
de erif ::entarûerito à violênci.a dcmêst rca e f ami liar contra a
mulher, a ser disponì.bilizado aos pr:of issroriais de educação da
rede púbIica dq¡ ensino do Dist¡:ito Federai e rribunais de
Justica,

rTI . SECRET.ARIÀ DE ESIåDO DE
I.JN,ZUR DO DISTRITO EEDERA¡ - SEEDF:

EDUCåçÅO gSPORTE E

a) Escoiher, €R ¡:,arceria coi{'{ Q T.IDFT e o MPDFT,
as Cc;orclenações Regionais de Ensino - CRÐ para receberem o
pYO)ef-a "Maria ia Perrlia vai a Esci,ia: t.jr:iar pâra prevenir e

coibir a vic;l-ênr:ia coriirô, a n-rìl--i.he:"i

b) Articular a participaçao das
Regionais de Ensino - CRE nas ativiiades
desenvo.l.vidas no åmbit-o clo presente TEF.Ì.,!O;

Coordenações
de formação

c) Sensibil-izar ü:i profiss.i.o:-¡aii; da educação
públicas das CRE priorrzadas pelo projeto quanto
da Lei i,laria da Penha;

das
:clescolas

temática

d) Participar cÐrrr o TJDFT e MPDFI
de encontros presenciais entre os pr:ofissian¿rj.s da

da realização
educaç das

. Incescol as localizadas nös CRE pr:Íor-i zad¿¡s ¡:erJ-o,. pro jet S ].VE



por meio de atj.vidarles
Profissionais da Educacão

iunto a Escola
. EAPE.

de Aperfeiçoamento dos

e) rta-rtic:"par com ô T,IDFT e MPDFT cla orr¡anizaçãoe realização de a.tiviclades de formaçäo de prof.issi¡:n¿ris daeducaçåo, equipe r,¡estora das escolas localizadas nas cREcontempladas pelo projeto, inclusive por meio de a..j.vidades juntoà Escola de eperfeiçoarnento dos profissionais da Ecir:c¿ç¿ç _ EAPE.Tais atividades poderão ser rearizadas também na moda-i -i dade deEnsino a Diståncia - EAD.

f) Participar corn o TJDFT e MpDFT oa organizaçãoe realização de atir,'icades de promoçäo e divr:lgaçào da Lei Mariada Penha a estudantes das escolas públicas das cRE priorizadaspelo projeto;

S) Disponibilizar espaÇo
\ÿ

Regionais de
necessário,
de formação;

Ensino e esco.l_as
para realização de

fÍsico nas Coordenações
sernpre que poss Ível e
reuniôes e atividades

públicas,
palestras,

{

educação,
atividades

i)
didát icopedagógico
ãmbito do presenf-e

emit j.dos pelo
participarem das
TERMO;

educação nas

e divulgar rnaterial
as atividades desenvol,¡lclas no

h) Articular a participação dos pr:ofissicnais daequipe gestôres e estucìantes das escolas públicas nasde formação dese¡rr¿orr¡idas no åmbito do present{ì îERMO;

para
TEIi¡4O;

E l abr:rar
apoto

j) ELaborar e dispc,nibilizar, com o TJDFTMPDFT, módulo sobre â Le i r"laria da penha e metodol ogiasenfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher,ser oferecido aos profissionais de educação da rede púb1icaensino do oist.rito Federal e Tribunais de Justiça;
k) VäIidar, por meio da EApEt, ôs cert.i"ficados

T,JDET aos profissic,nais de educar:åo queatividades desenvorvidas no ambito do nresente

r) certrficar a participacåo dos profissi..nais
atividades de formacåo realizadas na EApE;

Õ

de
a

de \J

{

dos
Lei

cursos
Maria

m) Fornecer clados
oferecidos nå EÀpE, nos
da Penha, a fim de

de

qualitativos e quantitativos
quais conste o módulo sobre a
subsidiar os relatórios deacompanhamento.

rV. SECREÎARIA DE ESÍADO ÞO
DESEI{VOX¡VIMENTO SOCTATJ, !{IrI.HERES / IGUÀT,DADE RÀCTå,L
EÎ'I{A¡TOS DO DISTRTTO FEDERÃ-[., - SIDSDF:

r-\(':

E ITOS



presente
Mulheres.

a)
TERMO por

Ptrrtrcipar cìas at ividades desenvolvidas
mej.o da SubsecretarÍa cle poIÍticas para

no
AS

b)
Especializados de
especializados da
ambiùo do presente

Articu lar
Atendiment,o
Secretaria

TERMO.

a partic ipação
ä ¡,tulher - CEAM
nas atividades

dos Centros
e dos serviços

desenvolvidas no

c) Participar oe
entre profissionais da

l-ocaIÍzadas nas escoLas

e atlvidades de
equipes qestoras e

CRE priorizadas pelo

encontros
formaçào
est uclantes
projeto,

educaçåo,
públicas

o possÍveJ- e
ativi dades

d) Disponibiiizar espaço
necessário, parä reaiização de

de formaÇão.

físico, sempre que
¡;alestras, reuniões e

V. DA SECRETÀRIÀ DE ESTåDO DE
DÀ På,2 SOCIÀI¡ DO DISTRIÎO EEDERA¡ - SSPDF:

e) Elaborar
didríticopedagógico para apoio ¡.rs
ambito do presente TERMO, bem como
já exist.ente, a exemplo do Jogo da

e dj.vulgar mat.erial
at iviciadr:s desenvol,vidas no

a disponibilizaçåo do material
l'luIher.

SEGURìAT{çÀ PUBLTCÀ E

órgãos de
a PolÍcia

do Distrito
do presenle

Segurança
Mi I itcir do
Federal,
TERMO;

f o¡'maÇ-åct

a) A¡t:cul_ar a pa rLicipaq,ào dos
PtibJ. j"c¡:r cto DistrÍtr¡ Feder:a 1 , especial"mente
tlist-riLo Federal - p!4Df'e a poIÍc:-a Civil

PCDF nas atividades desenvolvidas no ånrbito

o b) Part ic i ¡rar cLe

ent,re profissionais da
elri{:ont-ro:; e atÍvidades de

estudantes
proj eto ;

Localizadas rras escoias

c) ÐLsponibiIizar
sempre que necessário e possÍveì,
reuníões e atividades de fornracão;

equrpes gestoras q
CRE priorizadas pelj'.

educação,
públ icas

espaço fÍsico da Secretari.a,
påra realizaÇão de palestras,

d) Elaborar e di.vri Igar rrTaterial
apoio às atividades desenr¿oi vidas no

didát ico-
érmbito do {pedagógico Ðâl:a

preserrte TERMO.

VX. DÀ POLÍCIÀ CTVIL DO DISTRTTO rBDER.trT, - PCDF:

a)
åmbito do presênte

Participar cl¿s at ividarjes ciesenvolvi
TERI4O, poÍ irrte::métll.o, <la ôe1.egacía Espe

as no

s
ald



Atendimento à Mulher
- SAM das Delegacias

necessário e
atividades de

* DEAM o os Serviços de Atendimento ä Mulher
de Policia Civil.

b) À,rticula:: a participação
atividades desenvolvidas no âmbito dô prêsente

das Delegacias
TERþlO.

nas

c) Disponibilizar espacô
possÍveI, para realizaçåo de
formacåo.

físico, senpre que
palestras, reuniões e

d) Elaborar e divulgar material
apoio àe atividades desenvolvidas no

didát ico-
åmbito do

VII. DÀ POLICIÀ MTLÎTAR DO DTSTRITO F'EÞER.ilt
PMDF, ._

a) Participar das atividades desenvolvidas no {l
åmbito do presenLe TER¡4O, por intermédio do Escritório de Gènero,
do Centro de PolÍcia Comunitária e Direitos Humar¡os e do
Departamento Operacional.

pedagógico para
presenle TERMO.

necessårio e
atividades de

b) Art icuIar
Operaci-ona I e cios Bata lhoes
âmbito do presente TERI4O.

a
na5

partic ipaçåo
atividades

do Dep;rrtamento
desenvoil¡i.cias no

c) Disponj.bilizar espaÇo
possfvel, pâra realizaçäo de
formação.

fÍsico,
palestra s ,

sempre que
reuniões e

pedagógico para
presente TERMO.

d) Eiaborar e divulgar materiål
apoio ås atividades desenvolvidas no

VIII. Då, DEFTNSORI¡I PÚN¡,¡CE DO DISTRIÎO FEDERAT
Ý

{
DPDF:

a) Participar das atividades desenvolrzicjas no
âmbito do presente TERI'IO, por intermédio do Núcleo cie Assistência
JurÍdica da Mulher - NAJ/i,{u1her.

ciidát ico-
åmbito do

b) Articulår a participaÇåo
atividades desenvolvidas no åmbilo do presente

c) Disponibilizar espaÇo fÍsico,
possfvel, pâra realizaqão de palestras,
formacã.o.

das Defensorias nas
ÎERMO.

sempre que
rer-iniões enecessári-o e

atividades de

pedagógico para
presente TERMO.

di qát ico-
arno\to do

Þ\ (,I

d) Elaborar e divulga material
apoio às atividades desenvolvicias no

\.



rx
E:BDERjAT - oÀB/Ðr:

DÀ ORDEM DOS ÀDVOGADOS ÐO BRN,STL DO DISSRIEO

a) Participar das atividades desenvolvidas no
åmbit.c' do presente TËRMO.

b) ArLicular a participaçåo
atividades desenvolvidas no ámbito do presente

c) Disponibilizar espêço
possÍve1, para realizacão de
formação.

das Comissöes nas
TERMO.

fisico, sempre que
pal.estras, reuniões enecessário e

ativídades de

d) Elaborar e divulgar material-
apoio às atividades desenvolvidas no

didático-
ámbito dopedagógico para

presente TERMO.

o

I

crÁustnÀ rÉRcErRÀ - Dos RrcuRsos oRÇå¡{ENTÁnros
O presente Acorclo não i-nplicará en r€påsse

financeira entre as partes.

E
E'INàI.TCEIROS
contrapartida

ou

CLAUSULA QUÀRTA ÞÀ VIGÊNCI.ã. O prazo de
vigencia do Acordo ser¿å de 60 (sesserrLa) rnese$, contados a partir
da data de publieaçåo nê Imprensa Oficial, pociendo ser alterado,
de conrum acordo, mediante ass: in¿rt.ura cje Termo Aditivo, êflì
eonfornì.i"dade cori a iegislação vi,:ierite,

CLAUSULÀ eUrNTÀ Då RECISiLO - O Àcordo poderá
ser re:¡cindidr¡ de fnrnra cÕr¡set:!ì'!lå.L r.)u ce ¡rleno direito, poÍ
inexecuçåo totai ou parciai cte qr:aisc¡uer cle suas C1áusulas ou
corrdj.ciiE:s, rrediante eomunicaçåo r:révia e escr j.ta no prazo de 60
(sess.e,irr::a) dias de airr,€cedéncj.o i:eIa p,art,ê que se sentir
pre j udi c ada .

CLÀUSUT..â, SEXTA
alterado por mútuo

DAS À¡TERå.çOES * Este documento
enLendintent(, erri:re os partÍcipes,poderá ser

durant-e a
aperf e.icoar
inciso If d a

sua vigèrrcia, nrediarit,e Termo Aditivo, visando
a ezecucão dos traba ihos, nôs; termos do art. 65 ,
Lei li. 8.666/93. '\,1r. Jý

\ \\

crÁrlsur,¡\ sÉrr¡¡e DA puBrrcAçåo - A publicação
resumida desse ïERMO, rres ::Ësf:hrct-Ívr-¡s Dr.ir ios Of iciais será
provide:rciacì¿r cr,,'ìc¡s
subseclt:rl;rte ¿lÇ cle: -cjilä
(vinte ) dias; conf r-,;-rne

oartÍci¡:es ¿it,é
trSS iri;iti.iIa, prtr:
P;rraqra f o ún:cc;

o qli i.ntr:i ciia útiI do mês
azo de até 2A

dr'r, ci í.-". * b l da Lei 8 .

i:l aJCO.ì: i:nll: l: n.O pf

,' ,, cx I 't1

66/93
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cr¿usur.a orîàvå. - Do FoRo - As causas e conf litosoriundos desse TERMQ serão processados e jr:lgados originerri.amente
pela Justiça Federai, seção ,luclj-ciária do Distrito Fedãr¿it.

E, por: estarem de acordo, cJS partícipes f i rmam
este instrumento em oito rzi.¿rs de igual teor e forma, rlâ pl:esenÇa
das t,estemunhas abaizo

BrasÍlia -- DF, 0t A. aww,uo de 20 I b_.

çìTlt¡:/;;H¿|/ ]
CåRMELTT.A TIID Cå}TO DO BRÀSIL DIÀS

P siden
..ì

¡

dO TJÐFT

BESS^â.

Pror;urado Geral e Justica
I

v

t( ri.0^^
4u¡ro LHO

Secretário de Estado da Eclucação, Es porte e Lazer dc DF

CâRLO VI.Rì{A VAI.IE
Secretário de Esta do Trabalho, Desenvolvinrento Soc i ¿-¡ I

Mulheres, Igualdade Rac D eibos Humanos do Distrito FederaÌ

¡'fARClÀ DE AR;AUJO

l

Secretária de Estado de Segr,r
DLstrr-

Iica e da pa Sociai do
ral

I

iERTC SEBA DE CASTRO
Diretor Geral da polÍr-:ia Civil do Distrito Federai

}ûARCOS ÀNTONIO DE OLIVETRÀ NUNES
comandante-Geral da policia Miritar do Distrito Federal-

RTCåRDO SOUSA
fensor P ico-Geral

RICARDO DE VASCONCELLOS COSÎA
Presiderrte da oAB/DF

t"
J

{

anç a
oFe
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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DB JUSTIÇA DO DISTRITO FBDBRAL B DOS TBRRITÓRIOS

TERMO AD]TIVO 01 AO ACORDO DE
COOPERAçÃO TÉCNTCA OO2/2OL6, QUE
ENTRE ST FAZEM A ttNr.ã.o, PoR
TNTERMÉDIO DO TRIBI'NAI, DE JUSTTçA
DO DISTRITO FEDER.AI E DOS
TERRTTóRTOS E DO MTNTSTÉRIOpúslrco Do DrsrRrro FEDEn;AT E
TERRTTóRIOS, E O DISTRTTO FEDER-AL,
POR TNTERMÉDIO DA SECRET.ARTA DE
EST.ADO DE EDUCAç.ãO, ESPORTE E
LAZER, SECRETJTRIA DE ESTÃDO DO
TR.¡\B.AJ,HO, .DESENVOLVI¡,IENTO SOCIAA/
MULHERES, IGUAIDADE R.ê,CIAIJ E
DIRETTOS HUIvÍAIIOS DO DISTRITO
FEDERAL, DA SECRETARTA DE EST.ADO
DE SEGT'R.ANçÀ PÚBLICA E DA E'¡tZ
soclAIJ Do DISTRITO FEDER.LL, DA
pol.ÍcrA crvrI, Do DrsTRrTo FEDER.LL,
DA POLÍCTA MTLITAR DO DISTRITO
F'EDERAL E DA DEFENSORIA PÚSLTCA OO
DISTRITO FEDERAL/ E A ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL DO DISERITO
FEDER.âL.

A UNI.ã,O, por intermédio do TRIBUNAI, DE.IUSTIçA DO
Df STRITO FEDER.LL E DOS TERRITóRIOS, i-nscrito no CNpJ/MF
00.531.954/000r-20, situado na praça Municipal, lote 01, palácio da
Justica, Brasíl-ia/n¡', doravante denominado TJDFT, neste ato
representado por seu Presidente em exercicio, Desembargador HUMBERTO
AD,fuTO ULHôA, no uso da atribuição que the confere o art. 11 da Lei
1I.697, de 13/06/2008 e do MrNrsrÉnro púsr,rco Do DrsrRrro FEDERAL E
TERRTTóRros, inscrito no CNPJ/MF 26.98g.i t5l00 0z- g3, situado na
Praça Municipal, l-ote 02 , Edificio sede do MeDFT, Bras ilia/oy ,doravante denominado MPDET, neste ato representado por seu
Procurador-Geral / LEONARDO RoscoE BESSA, nos termos da Lei
complementar J5, de 20 de maio de 1993; o DrsrRrro t"EDERjAt, por
intermédio da SECRE,TARIA DE ESTADo ÐE EDUcAçÃo Do DrsTRrTo FEDERAL,
CNPJ No 00.394.676'/0001-07, com sede no sBN euadra 02 Bloco c
Edifício Phenícia - CEP z 10.040-020, doravante denominada SEEDF,
representada, neste ato, pelo Sr. ,fÚf,fo GREGóRIo FIIJHO, ñâ qualidade
de Secretári-o de Estado
TRABATHO/ DESENVOLVIMENT

de Educação; da SECPJETARIA DE ESTADO
o socÏ.At / MULHERES

DÏREITOS HT'MANOS DO DT TRTTO FEDER.AL, CNPJ
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doravante denominada SEDESTMIDH, representada, neste ato, pelo Sr.
ANTôNro GUTEMBERc GoMEs DE souza, na qualidade de Secretário de
Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Tguaj-dade
Racial e Direitos Humanos; da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANçA
pÚBtrcA E DA PAz socrar. Do DrsrRrro FEDER.aL, cNPJ No

00.39 4.1I8/0001-00, com sede no SAM - Conjunto \\A// Bloco \\A//

Edificio Sede. CEP: 70.620-000 grasili'a/DF, doravante denominada
SSPDF, representada, neste ato, pela Sra. tuÁnCfa DE AT,ENC.AR .ARjAÚ,fo/
na qualidade de Secretária de Estado de Segurança Pública e da Paz
social Distrito Federal; da PoLÍcIA CIVIL DO DISTRITO FEDER.AL,
CNPJ/MF 37.115.482/0001-35, com sede no Setor de Áreas Isol-adas
Sudoeste SAISO, Lote 23, Bloco A, Sudoeste, erasí1ia/lr', doravante
designada PCDF, representada, neste ato, pelo Diretor Geral da
Polícia Cívil- do Distrito Federal, Sr. ERIC SEBA DE CASTRO, nos
termos do Decreto de 10 de janeiro de 2005 do; Distrito Federal; da
poLÍcr.A. MrLrr.AR Do DrsTRrTo FEDER-AL, CNPJ No 08.942.610/0001-16, com
sede no Setor de Áreas Isoladas Sul SAIS, Quadra 04, doravante
denominada PMDF, representada, neste ato, pelo Sr. !ÍARCOS .¡$ÏTôNIO
NT NES DE OLI\IEIRA, ñâ qualidade de Comandante-Geral da Policia
Militar do Distrito Federal; da DEFENSoRTA. PÚBLICA DO DISTRITo
EEDERAL - DPDF, CNPJ No 12.2I9.624/0001-83, cÒm sede no SCS Quadra
04 - Bloco A, Entrada 94 - Lotes 22 à 24, Edificio zarífe, doravante
denominada DPDF, representada, neste ato, pelo Defensor Público-
Geral do Distrito Federal r RICARDO BATISTA SOUS.A., portador da
carteira de rdentídade I.I02.594 ssP/DF e do cPF 516.733.20!-04, e a
ORDEM DOS ADVOGAÐOS DO BRASIL DO ÐTSTRITO FEDERjA,L O.AB/DF/ pessoa
juridica equiparada a serviço público, com sede estabelecida na SEPN

Quadra 516, Bloco B, Lote 7, CEP 70770-525, inscrita no CNPJ sob o
no 00.368.0 79 / 00 01-95, doravante designada OAB/DF, neste ato
representada por sua Vice-Pres j-denta DAIIIIELA RODRIGUES TEIXEIRA/
portadora da o.AB/DF no 13727 e do CPr 584.320.35I-49 , resolvem
celebrar o Termo Aditivo 01 ao Termo de Cooperação Técnica 002/2016,
observado o Art. 116 da Lei ¡o 8.666/93 e o PA TJDFT N. 22.323/2015,
mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OB,JETO - O presente Termo
Aditivo tem por objeto ineluir como partícipes a Fundação Universidade
de Brasíli-a, a Secretaria de Estado de Políticas para Crianças,
Adolescentes e Juventude do DistrÍto Federal e o Centro Universitário
de Brasília, e suas respectivas atribuições e incl-uj-r a cláusula nf,nâ

dos direitos autorais¡ âo Acordo de Cooperação Técníca n. 002/20\61
güê, por sua vez, tem por objeto estabelecer uni regime de cooperac\o
mútua entre os Partícipes, visando à atuação em conjunto .lÞ
divulgação e promoção da Lei N. 11.340, de 7 de agosto de 2006 (LÐ
Maria da Penha) e dos direitos das mulheres vítimas de violência
doméstica e familiar, tendo como público-alvo profissionais da
educação e estudantes das escolas públicas do .Distrito Federal e os

w

pa
ed

ícipes,
ar parâ

no âmbito do projeto
prevenir e eoibir a violência cont".ra a mulher", firmad

"María da IPenha vai à Escola
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entre as partes
29/O3/20]-6-

em 01 /03/2016, publicado no Diárj-o Oficial da União em

cLÁUsULA SEGuNDA
Sexta do Termo de Cooperação inicial

UNI\rERSIDADE DE
cr,Áusur.e
Bruq'SÍLIA:

termo;

b) articular a
ati-vidades desenvolvidas no âmbito

QUARTA DAS ATRTBUTçõES DA FUNDAç.ã.O

FUNDAIvfENTO LEGAL CláusuIa
art. 1 16 da Lei 8.66 6 /93 .

nas

DO

c/c

C]"AUSULA TERCETR.A, DA INCLUSÃO DOS PARTÍCIPES AO
TERMO INICIAL Por este aditivo ficam inclusos ao termo inicial a:
FUNDAÇÃO UNI\IERsTDADE DE BRAsÍT,IA - FUB, cNpJ No 00.038.1'ta/0001-43,
com sede no Campus Universitário Darcy Ribeiro, Brasília-on,
doravante denominada EUB, representada, neste ato, por sua Magnífica
Reitora, t'lÁncla itsRAHå,o MouRja, a SECRETARTA DE EsrAÐo DE poíÍrrcas
P.âRjA CRIAI{ç.A'S, .ADO],ESCENTES E iru\ZENTIIDE DO DISTRITO FEDERAT
sEcRrA/DF, CNPJ No 13.439.069/0001-68, com sede no setor de
Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN) ed. 01, lote c Ed.
comércio Local- cEp: 10 .632-100 - Brasíl-ia/n¡' (Tet . 3273_0735 ) ,doravante denominada sEcRr¡l/DF, representada, neste ato, pelo Sr.
AuRlíLro DE PAuLA GttEÐEs ÃRAúJo, Dâ quatidade de Secretário de Estado
para PoIíticas das Criancas, Adolescentes e Juventude do Distrito
Federal e o cENTRo uNr\znRsrrÁnro DE BRASÍLIA - uNrcEUB, cNpJ No
00.059. B5l /0001-87,¡ com sede à SEPN 107 /9Ol , Campus Universitário,
Asa Norte Brasífj.a-DF, mantido pelo Centro de Ensino unificado de
Brasiria CEUB, estabelecido no mesmo endereco, eue será
representado, neste ato, por seu Magnifico Reitor, GEIÚLIO er"rÉnrCO
MOREIRA LOPES, portador da Cédula de ldentidade 183.016 SSp/DF e do
cPF 105.585.9 46-20.

a) participar das atívidades desenvorvidas no presente

participação das FacuLdades
do presente termo;

necessárj-o/ para
formação;

contra a mulher.
na modalidade de

disponib i-J--'zar
reali-zação de

c) espaço físico, sempre que possível e
palestras, reuniões e atividades dea

d) elaborar e divulgar
para apoj-o às atividades desenvolvidas no

e) elaborar, com o TJDFT, e disponibilizar cursos,
formação sobre a Lei Maria da
à violênci-a doméstica e famitiar

palestras, seminários e
Penha e metodologJ-as de

oficinas de
enfrentamento
atividades de
a Distância -

material
âmbi-to do

formação poderão s
EAD;

didático pedagó9ico
presente termo;

Es sas
Ens:ino

ê{ z q¡*f/ recf
/r,./t

CJN -ç3
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f) promover e
pesquisa no âmbito do presente

atir¡idades de extensão edesenvolver
Termo;

g) elaborar¿ com o TJDFT, e disponibiLízar recursos
no objeto do presente Termo deaudiovisuais com os

Cooperação Técnica;
fins previstos

h) submeter à apreciação dos rêspectivos partícipes,
visando eventuais ajustes necessários, as pesquisas que pretenda
publicar, envolvendo as ativj-dades dos partícipes decorrentes deste
Acordo de Cooperação Técnica.

cr,Áusur,a euINTA
ESTADO DE POLÍTTCAS PAR.A' CRrANçAS
DISTRITO FEDER.AL - SECRIA/DF:

DAS ATRIBUÇOES

, ADOLESCENTES
DA SECRETARIA
E .'U\rENTUDADE

DE
DO

a) particj-par das atividades desenvolvidas no presente
termo;

nas
b) articular a participação dos Conselheiros Tutelares

atividades desenvolvidas no ârnbito do presente termo;

necessário, para
formação;

disponibíLízar
realização de

c) espaço físico, sempre que possível
palestras, reuniões e atividades

ê

dea

d) elaborar e divulgar
para apoio às atj-vidades desenvolvidas no

material didático
âmbito do presente

pedagógico
termo.

cr,Áusur,e sExrA
UNIVERSITÁATO DE BRASÍI,IA - TINICEUB:

termo;

b) articular a participaçáo das
atividades desenvolvidas no âmbito do presente termo;

DAS ATRIBUçOES DO CENTRO

a) particípar das atividades desenvolvidas no presente

Faculdades nas

e
denecessário, para

formação;

c) disponibj-Li-zar espaço fisicoi sempre que possíveI
a realização de palestras, reuníões e atividades

d) elaborar e divulgar material didático pedagóg
para apoio às atividades desenvolvídas no âmbíto do presente termo;

e) elaborar/ com o
palestras, seminários e oficj-nas de
Penha e metodologias de enfrentamento

ntra a mulher. Essas ativiclades de
â modalidade de Ensino a Distância -

4

à violência doméstica
f orrnação poderão ser

EAD;

Ma¡i¿ da I'cnha vai ir fiscol¡ - T^ 01 - irìcluir partícipo - l'A 22323_2015

disponibilizar cursos
sobre a Lei Maria d

e familiar

TJDFT, e
formação s

(-\

s

Y/

ofe cidas



f)
extensão no âmbito

visando
publicar,
Acordo de

promover e desenvolver atividades
do presente Termo;

de pesquisa

g) submeter à aorecíação
eventuais ajustes necessários,

envolvend'i-r as atividades dos
Cooperaçãi Técnica.

dos respectivos partícipes,
as pesquisas que pretenda

partícipes decorrentes deste

termo fica
002/2076.

CLAUSULA SÉrrue DA rNctus.ã,o DE Cr,ÁUSUr,a
incrusa a ,seguinte cláusula do Termo de cooperação

Por este
Técni-ca

\cr,AusuLA NONA Dos DrRErros AUTORATS o conteúdodos cursos e das atividades de formação elaborad.o em decorrência dopresente termo será de direítos autorais do TJDFT e partícipessignatários, gue poderão autorizar sua reprodução indiviãualmenle,independente de autorização dos demais, condicionando-se apenas amanutenção do conteúdo e a referência à fonte.,,

CLAUSULA OITAVA DA
presente Termo
sua assinatura.

Aditivo terá vigência e
VTGÊNCIA E
eficácia a

DA EFICÁCIA - O
partir da data de

CLAUSULA NONA
demais Cl-áusulas do Acordo de
07/03/2076, guê por este Aditivo

DA RjATIFICAçÃO - Ficam ratíficadas as
Cooperação Técnica n. 002/2016, de

não foram alteradas ou modificadas.

cr,Áusur,a oÉcr¡a - DA puBl,rcAçÃo - rncumbi-rá ao T,IDFTprovidenciar, a sua custa, a publicação do extrato deste Aditivo noDj-ário ofj-cial da União, conforme a legislação vigente, e ao ÐrSTRrTo
FEDER.LL no Diário Of,icial do Distrj_to Federal.

E, Þara
si, ajustado e acordado,
de igual teor e forma,
assinado pelas partes.

firmeza e como prova de assim haverem, entre
lavrou-se o presente Termo em 11 (onze) vias

o qual, depois de lido e achado conforme, é

erasíIia/DF, de

FT em exercicio

BESSA
eral Justica

de 20I

Preside

P rocura

Ê

5 ÿ//tÅn
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Poder Judiciário da União
Tribunal de Jus�ça do Distrito Federal e dos Territórios
 
NUCONV
NÚCLEO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

TERMO ADITIVO 02 AO ACORDO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA 002/2016,
QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO,
POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E
DOS TERRITÓRIOS E DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO
FEDERAL E TERRITÓRIOS, E O
DISTRITO FEDERAL, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE
ESTADO DE EDUCAÇÃO, DA
SECRETARIA DE ESTADO DE
SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL, DA POLÍCIA CIVIL DO
DISTRITO FEDERAL, DA POLÍCIA
MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E
DA DEFENSORIA PÚBLICA DO
DISTRITO FEDERAL, E A ORDEM
DOS ADVOGADOS DO BRASIL DO
DISTRITO FEDERAL, A FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB,
A SECRETARIA DE ESTADO DO
TRABALHO, DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE
RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO
DISTRITO FEDERAL  E O CENTRO
UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA -
UNICEUB.

 

 

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS, inscrito no CNPJ/MF 00.531.954/0001-20, situado na Praça Municipal, lote 01,
Palácio da Jus�ça, Brasília/DF, doravante denominado TJDFT, neste ato representado por seu
Presidente, Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
11 da Lei 11.697, de 13/06/2008 e do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS,
inscrito no CNPJ/MF 26.989.715/0002-93, situado na Praça Municipal, lote 02, Edi�cio Sede do
MPDFT, Brasília/DF, telefone: 3343-9787, doravante denominado MPDFT, neste ato representado
por sua Procuradora-Geral, FABIANA COSTA OLIVEIRA BARRETO, nos termos da Lei Complementar
75, de 20 de maio de 1993; o DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ Nº 00.394.676/0001-07, com sede no SBN Quadra 02
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Bloco C - Edi�cio Phenícia - CEP: 70.040-020, telefone: 3901-3185, e-mail: gabinete@se.df.gov.br,
doravante denominada SEEDF, representada, neste ato, pelo Secretário de Estado,  LEANDRO CRUZ
FRÓES DA SILVA, na qualidade de Secretário de Estado de Educação; da SECRETARIA DE ESTADO DO
TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS
DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ Nº 04.251.080/0001-09, doravante denominada SEDESTMIDH,
representada, neste ato, pelo Sr. ANTÔNIO GUTEMBERG GOMES DE SOUZA, na qualidade de
Secretário de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos
Humanos; da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ Nº
00.394.718/0001-00, com sede no SAM - Conjunto “A” Bloco “A” Edi�cio Sede. CEP: 70.620-000
Brasília/DF, telefone: 3441-8700, doravante denominada SSPDF, representada, neste ato, pelo
Secretário de Estado, ANDERSON GUSTAVO TORRES, na qualidade de Secretário de Estado de
Segurança Pública e da Paz Social Distrito Federal; da POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL,
CNPJ/MF 37.115.482/0001-35, com sede no SPO, Lote 23, conjunto A, Ed. Sede Complexo da PCDF,
Brasília/DF, telefone: 3207-4001/4018, doravante designada PCDF, representada, neste ato, pelo
Diretor Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, ROBSON CÂNDIDO DA SILVA, nos termos do
Decreto de 1º de janeiro de 2005 do Distrito Federal; da POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL,
CNPJ Nº 08.942.610/0001-16, com sede no Setor de Áreas Isoladas Sul – SAIS, Quadra 04, telefone:
3190-0001/0003, e-mail: gcg.comandogeral@pm.df.gov.br, doravante denominada PMDF,
representada, neste ato, pelo Coronel QOPM JULIAN ROCHA PONTES, na qualidade de
Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal; da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL - DPDF, CNPJ Nº 12.219.624/0001-83, com sede no SIA Trecho 17, Rua 7, Lote 45,
Brasília/DF, telefone: 2196-4304/4600, e-mail: gabinete@defensoria.df.gov.br, doravante
denominada DPDF, representada, neste ato, pela Defensora Pública-Geral do Distrito Federal,
MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS, a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DO DISTRITO
FEDERAL – OAB/DF, pessoa jurídica equiparada a serviço público, com sede estabelecida na SEPN
Quadra 516, Bloco B, Lote 7, CEP 70770-525, telefone: 3036-7000, inscrita no CNPJ sob o n°
00.368.019/0001-95, doravante designada OAB/DF, neste ato representada por seu Presidente,
DÉLIO FORTES LINS E SILVA JÚNIOR , a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB, CNPJ Nº
00.038.174/0001-43, com sede no Campus Universitário Darcy Ribeiro, Brasília-DF, telefone: 3107-
0254, e-mail: unb@unb.br, doravante denominada FUB, representada, neste ato, por sua Magnífica
Reitora, MÁRCIA ABRAHÃO MOURA, a SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS,
ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL – SECRIA/DF, CNPJ Nº 13.439.069/0001-68,
com sede no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN) Qd. 01, lote C – Ed. Comércio
Local – CEP: 70.632-100 - Brasília/DF (Tel. 3213-0735), doravante denominada SECRIA/DF,
representada, neste ato, pelo Sr. AURÉLIO DE PAULA GUEDES ARAÚJO, na qualidade de Secretário
de Estado para Polí�cas das Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal e o CENTRO
UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB, CNPJ Nº 00.059.857/0001-87, com sede à SEPN 707/907,
Campus Universitário, Asa Norte – Brasília-DF, man�do pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília –
CEUB, estabelecido no mesmo endereço, doravante denominado UNICEUB, que será representado,
neste ato, por seu Magnífico Reitor, GETÚLIO AMÉRICO MOREIRA LOPES, portador da Cédula de
Iden�dade 183.016 SSP/DF e do CPF 105.585.946-20, resolvem celebrar o Termo Adi�vo 01 ao
Acordo de Cooperação Técnica 002/2016, observado o Art. 116 da Lei nº 8.666/93 e o PA TJDFT N.
0022323/2015, mediante as cláusulas e condições a seguir:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente Termo Adi�vo tem por objeto alterar a
redação da cláusula primeira, da cláusula segunda e da cláusula nona, incluir como par�cipes a
Secretaria Nacional de Polí�cas para as Mulheres do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos e a Câmara Legisla�va do Distrito Federal, e suas respec�vas atribuições, subs�tuir os
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par�cipes SECRIA/DF e  SEDESTMIDH/DF e suas respec�vas atribuições, e acrescentar a cláusula
décima ao Acordo de Cooperação Técnica n. 002/2016, que, por sua vez, tem por objeto estabelecer
um regime de cooperação mútua entre os Par�cipes, visando à atuação em conjunto na divulgação
e promoção da Lei N. 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha) e dos direitos das
mulheres ví�mas de violência domés�ca e familiar,  tendo como público-alvo profissionais da
educação e estudantes das escolas públicas do Distrito Federal e os par�cipes, no âmbito do projeto
“Maria da Penha vai à Escola: educar para prevenir e coibir a violência contra a mulher”, firmado
entre as partes em 07/03/2016, publicado no Diário Oficial da União em 29/03/2016.

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL – Cláusula Sexta do Acordo de
Cooperação inicial c/c art. 116 da Lei 8.666/93.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO
ACORDO INICIAL - Por este adi�vo fica alterada a redação da cláusula primeira do Acordo inicial,
passando a vigorar conforme o disposto a seguir: "CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Este Acordo
de Cooperação Técnica tem por objeto estabelecer um regime de cooperação mútua entre os
Par�cipes, visando à atuação em conjunto na divulgação e promoção da Lei N. 11.340, de 7 de
agosto de 2006 (Lei Maria da Penha) e dos direitos das mulheres ví�mas de violência domés�ca e
familiar,  tendo como público-alvo profissionais da educação e estudantes das escolas públicas do
Distrito Federal e os par�cipes, no âmbito do programa “Maria da Penha vai à Escola: educar para
prevenir e coibir a violência contra a mulher”.

 

CLÁUSULA QUARTA - DA INCLUSÃO DOS PARTÍCIPES AO ACORDO INICIAL – Por este
adi�vo ficam incluídos ao Acordo inicial a: SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PARA AS
MULHERES DO MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, CNPJ Nº
27.136.980/0008-87, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 01, Bloco C, 7º andar, Ed. Banco do
Brasil - Sede II, Asa Sul, Brasília/DF, e-mail: agenda.snpm@mdh.gov.br, telefone: 2027-3679,
doravante denominada SNPM, representada, neste ato, por sua Secretária, CRISTIANE RODRIGUES
BRITTO, e a CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ/MF 26.963.645/0001-13, com sede
na Praça Municipal, Quadra 02, lote 05, Brasília/DF, CEP: 70.094-902, telefone: 3348-8222, e-mail:
cldf.presidencia@gmail.com, doravante denominada CLDF, representada, neste ato, por seu
Presidente, Deputado RAFAEL PRUDENTE.

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS
PARA AS MULHERES DO MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS:

a) par�cipar das a�vidades desenvolvidas no âmbito do presente Acordo;

b) ar�cular junto aos Organismos de Polí�cas para as Mulheres – OPM’s para
par�cipação nas a�vidades desenvolvidas no âmbito do presente Acordo;

c) ar�cular junto a órgãos públicos e privados a par�cipação nas a�vidades
desenvolvidas no âmbito do presente Acordo;
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d) disponibilizar espaço �sico, sempre que necessário e possível, para realização de
palestras, reuniões e a�vidades de formação;

e) elaborar e divulgar o material didá�co-pedagógico para apoio às a�vidades
desenvolvidas no âmbito do presente Acordo.

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS ATRIBUIÇÕES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO
FEDERAL:

a) par�cipar das a�vidades desenvolvidas no âmbito do presente Acordo por
intermédio da Procuradoria Especial da Mulher;

b) ar�cular junto à Procuradoria Especial da Mulher para par�cipação nas a�vidades
desenvolvidas no âmbito do presente Acordo;

c) disponibilizar espaço �sico, sempre que necessário e possível, para realização de
palestras, reuniões e a�vidades de formação;

d) elaborar e divulgar o material didá�co-pedagógico para apoio às a�vidades
desenvolvidas no âmbito do presente Acordo.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA SUBSTITUIÇÃO DOS PARTÍCIPES - Por este termo adi�vo,
ficam subs�tuídas a SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E
JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL - SECRIA/DF em razão do desmembramento da mesma,
conforme Decreto N. 39.610, de 1º de janeiro de 2019, pela SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E
CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, representada pela Secretária de Estado, MARCELA MEIRA
PASSAMANI, CNPJ Nº 08.685.528/0001-53, com sede no SAAN Quadra 01, Lote C, Zona Industrial
- Brasília/DF, CEP: 70632-100, e-mail: gabinete@sejus.df.gov.br, telefone: 3213-0690/9907,
doravante denominada SEJUS e a SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL -
SEDESTMIDH/DF em razão do desmembramento da mesma, conforme Decreto N. 39.610, de 1º de
janeiro de 2019, pela SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL, representada
pela Secretária de Estado, ÉRICKA SIQUEIRA NOGUEIRA FILIPPELLI, CNPJ/MF  15.169.975/0001-15,
situada no Setor Palácio do Buri�, Ed. Anexo, 8º andar, Brasília-DF, CEP: 70.306-905, Telefone: (61)
3212-3604, e-mail: agendagab@mulher.df.gov.br, doravante denominada SMDF.

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E
CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL:

a) par�cipar das a�vidades desenvolvidas no âmbito do presente Acordo, por
intermédio da Subsecretaria de Apoio a Ví�mas de Violência-SUBAV;

b) disponibilizar atendimento a mulheres ví�mas de violência por meio do Programa
Pró-Ví�ma;
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c) disponibilizar espaço �sico, sempre que possível e necessário, para a realização de
palestras, reuniões e a�vidades de formação;

d) divulgar material didá�co, pedagógico e ins�tucional para apoio às a�vidades
desenvolvidas no âmbito do presente acordo.

 

CLÁUSULA NONA - DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO
DISTRITO FEDERAL:

a) par�cipar das a�vidades desenvolvidas no presente Acordo por meio da Secretaria
de Estado da Mulher do Distrito Federal.

b) ar�cular a par�cipação dos Centros Especializados de Atendimento às Mulheres –
CEAM e dos serviços especializados da Secretaria nas a�vidades desenvolvidas no âmbito do
presente Acordo.

c) par�cipar de encontros e a�vidades de formação entre profissionais da educação,
equipes gestoras e estudantes localizadas nas escolas públicas CRE priorizadas pelo projeto.

d) disponibilizar espaço �sico, quando possível e necessário, para realização de
palestras, reuniões e a�vidades de formação.

e) elaborar e divulgar material didá�co pedagógico para apoio às a�vidades
desenvolvidas no âmbito do presente Acordo, bem como a disponibilização do material já existente.

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO
ACORDO INICIAL - Por este adi�vo, ficam alterados os incisos I, II, III, V, VI e VII da cláusula segundo
do Acordo inicial, passando a vigorar da seguinte forma:

"CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTÍCIPES - Para execução das
atribuições previstas neste Termo, os par�cipes comprometem-se a atuar da seguinte forma:

I - DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS - TJDFT:

a) Coordenar as a�vidades desenvolvidas no âmbito do presente Acordo, por
intermédio do Núcleo Permanente Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania da Mulher em
Situação de Violência Domés�ca e Familiar - NJM.

b) Escolher, em parceria com o MPDFT e a SEEDF, as Circunscrições Judiciárias e as
Coordenações Regionais de Ensino-CRE para receberem o programa "Maria da Penha vai à Escola:
educar para prevenir e coibir a violência contra a mulher".

c) Ar�cular a par�cipação dos Juizados de Violência Domés�ca e Familiar contra a
Mulher nas a�vidades do presente Acordo.

d) Sensibilizar, em parceria com a SEEDF, os profissionais da educação das escolas
públicas das CRE priorizadas pelo programa quanto à temá�ca da Lei Maria da Penha.
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e) Realizar, em parceria com a SEEDF, encontros presenciais entre os profissionais da
educação das escolas localizadas nas CRE priorizadas pelo programa, inclusive por meio de
a�vidades junto a Subsecretaria de Formação Con�nuada dos Profissionais da Educação - EAPE.

f) Organizar e realizar, em parceria com a SEEDF, a�vidades de formação de
profissionais da educação, equipe gestora das escolas localizadas nas CRE contempladas pelo
programa, inclusive por meio de a�vidades junto à EAPE. Tais a�vidades poderão ser realizadas
também na modalidade de Ensino a Distância - EAD.

g) Organizar e realizar, em parceria com a SEEDF, a�vidades de promoção e da Lei
Maria da Penha a estudantes das escolas CRE priorizadas pelo programa.

h) Ar�cular as ins�tuições da Rede de Proteção às Mulheres do Distrito Federal, a fim
de par�cipar das a�vidades de formação da comunidade escola, bem como estreitar o diálogo entre
as ins�tuições que atuam em favor das mulheres ví�mas de violência domés�ca e familiar.

i) Disponibilizar espaço �sico nos fóruns, sempre que possível e necessário, para
realização de palestra, reuniões e a�vidades de formação.

j) Elaborar e divulgar material didá�co-pedagógico para apoio às a�vidades
desenvolvidas no âmbito do presente Acordo. 

k) Elaborar e acompanhar a implementação, em parceria com a EAPE, do módulo sobre
a Lei Maria da Penha e metodologias de enfrentamento à violência domés�ca e familiar contra a
mulher, a ser disponibilizado aos profissionais de educação da rede pública de ensino do Distrito
Federal e Tribunais de Jus�ça.

l) Cer�ficar a par�cipação dos profissionais de educação das a�vidades de formação
organizadas pelo TJDFT e realizadas nas Coordenações Regionais de Ensino.

m) Elaborar os relatórios de acompanhamento do presente Acordo e disponibilizá-los
aos parceiros.

II - DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS - MPDFT:

a) Par�cipar das a�vidades desenvolvidas no âmbito do presente Acordo, por
intermédio do Núcleo de Gênero.

b) Escolher, em parceria com o TJDFT e a SEEDF, as Circunscrições Judiciárias e as
Coordenações Regionais de Ensino - CRE para receberem o programa “Maria da Penha vai à Escola:
educar para prevenir e coibir a violência contra a mulher”.

c) Ar�cular junto às Promotorias para par�cipação nas a�vidades desenvolvidas no
âmbito do presente Acordo.

d) Par�cipar com o TJDFT e SEEDF da realização de encontros presenciais entre os
profissionais da educação das escolas localizadas nas CRE priorizadas pelo programa, inclusive por
meio de a�vidades junto a Subsecretaria de Formação Con�nuada dos Profissionais da Educação –
EAPE.

e) Par�cipar com o TJDFT e SEEDF da organização e realização de a�vidades de
formação de profissionais da educação, equipe gestora das escolas localizadas nas CRE
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contempladas pelo programa, inclusive por meio de a�vidades junto à EAPE. Tais a�vidades
poderão ser realizadas também na modalidade de Ensino a Distância – EAD.

f) Par�cipar com o TJDFT e SEEDF da organização e realização de a�vidades de
promoção e divulgação da Lei Maria da Penha a estudantes das escolas públicas das CRE priorizadas
pelo programa.

g) Ar�cular as ins�tuições da Rede de Proteção às Mulheres do Distrito Federal, a fim
de organizar as a�vidades de formação da comunidade escolar, bem como estreitar o diálogo entre
as ins�tuições que atuam em favor das mulheres ví�mas de violência domés�ca e familiar.

h) Disponibilizar espaço �sico, sempre que necessário e possível, para realização de
palestras, reuniões e a�vidades de formação.

III - DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEEDF:

a) Par�cipar das a�vidades desenvolvidas no âmbito do presente Acordo por
intermédio da Gerência de Educação em Direitos Humanos e Diversidade da SEEDF.

b) Escolher, em parceria com o TJDFT e o MPDFT, as Coordenações Regionais de Ensino
- CRE para receberem o programa “Maria da Penha vai à Escola: educar para prevenir e coibir a
violência contra a mulher”.

c) Ar�cular junto às Coordenações Regionais de Ensino - CRE para par�cipação das
a�vidades de formação desenvolvidas no âmbito do presente Acordo.

d) Sensibilizar para a formação de profissionais da educação das escolas públicas das
CRE escolhidas para receberem o programa.

e) Realizar encontro presencial entre os profissionais da educação das escolas
localizadas nas CRE priorizadas pelo programa, inclusive por meio de a�vidades junto a
Subsecretaria de Formação Con�nuada dos Profissionais de Educação – EAPE.

f) Organizar e realizar a�vidades de formação de profissionais da educação, equipe
gestora das escolas localizadas nas CRE contempladas pelo programa, inclusive por meio de
a�vidades junto à EAPE. Tais a�vidades poderão ser realizadas também na modalidade de Ensino a
Distância – EAD.

g) Organizar e realizar a�vidades de promoção e divulgação da Lei Maria da Penha a
estudantes das escolas públicas das CRE priorizadas pelo programa.

h) Disponibilizar espaço �sico nas Coordenações Regionais de Ensino e escolas públicas,
sempre que possível e necessário, para realização de palestras, reuniões e a�vidades de formação.

i) Ar�cular junto aos profissionais da educação, equipe gestores e estudantes das
escolas públicas para par�cipação das a�vidades de formação desenvolvidas no âmbito do presente
Acordo.

j) Elaborar e divulgar material didá�co-pedagógico para apoio às a�vidades
desenvolvidas no âmbito do presente Acordo.
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k) Elaborar e disponibilizar os módulos dos cursos sobre a Lei Maria da Penha e
metodologias de enfrentamento à violência domés�ca e familiar contra a mulher, a ser oferecido
aos profissionais de educação da rede pública de ensino do Distrito Federal, por meio da EAPE.

l) Promover a validação, pela EAPE, dos cer�ficados emi�dos pelo TJDFT aos
profissionais de educação que par�ciparem das a�vidades desenvolvidas no âmbito do presente
Acordo.

m) Cer�ficar os profissionais de educação das a�vidades de formação realizadas na
EAPE.

IV - (...)

V - DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -
SSPDF:

a) Propor e planejar a par�cipação dos integrantes da Segurança Pública do Distrito
Federal nas a�vidades desenvolvidas no âmbito do presente Acordo.

b) Ar�cular e mediar a par�cipação dos órgãos de Segurança Pública do Distrito
Federal nas a�vidades de capacitação e formação desenvolvidas no âmbito do presente Acordo.

c) Compor os conselhos, câmaras e comitês relacionados às a�vidades desenvolvidas
no âmbito do presente Acordo, conforme demanda.

d) Desenvolver, em conjunto com os par�cipes, ações de prevenção e enfrentamento às
violências de gênero no âmbito das escolas públicas do Distrito Federal.

e) Par�cipar de encontros e a�vidades forma�vas e culturais entre profissionais da
educação e estudantes das escolas públicas priorizadas pelo Programa.

f) Disponibilizar espaço �sico da Secretaria, sempre que necessário e possível, para
realização de palestras, reuniões, a�vidades de formação, capacitação e sensibilização.

g) Elaborar e divulgar material didá�co-pedagógico para apoio às a�vidades
desenvolvidas no âmbito do presente Acordo.

VI - DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF:

a) Par�cipar das a�vidades desenvolvidas no âmbito do presente Acordo, por
intermédio da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher – DEAM.

b) Ar�cular, por intermédio da DEAM, a par�cipação das demais unidades da PCDF nas
a�vidades desenvolvidas no âmbito do presente Acordo.

c) Disponibilizar de espaço �sico, sempre que necessário e possível, para realização de
palestras, reuniões e a�vidades de formação.

d) Elaborar e divulgar material didá�co-pedagógico para apoio às a�vidades
desenvolvidas no âmbito do presente Acordo.

VII - DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF:
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a) Par�cipar das a�vidades desenvolvidas no âmbito do presente Acordo, por
intermédio do Centro de Polí�cas Públicas – CPP.

b) Ar�cular junto ao Departamento Operacional e aos Batalhões para par�cipação nas
a�vidades desenvolvidas no âmbito do presente Acordo.

c) Disponibilizar de espaço �sico, sempre que necessário e possível, para realização de
palestras, reuniões e a�vidades de formação.

d) Elaborar e divulgar material didá�co-pedagógico para apoio às a�vidades
desenvolvidas no âmbito do presente Acordo.

(...)"

PARÁGRAFO ÚNICO - Permanecem inalteradas as atribuições dos demais par�cipes.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO CLÁUSULA NONA DO
ACORDO INICIAL - Por este adi�vo a redação da cláusula nona do Acordo inicial, incluída pelo termo
adi�vo 01, passa a vigorar da seguinte forma:

"CLÁUSULA NONA - DOS DIREITO AUTORAIS - Todos os direitos rela�vos aos recursos
pedagógicos, produzidos no âmbito do Programa Maria da Penha vai à Escola, são reservados ao
TJDFT e par�cipes signatários, que poderão autorizar sua reprodução individualmente,
independentemente do consen�mento dos demais, condicionando-se à manutenção do conteúdo e à
referência da fonte.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É vedado o uso para fins comerciais, polí�co-par�dários e de
promoção pessoal.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A ins�tuição par�cipe que autorizou a reprodução deverá
comunicar ao Comitê Gestor no prazo de 60 (sessenta) dias."

 

DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA INCLUSÃO DE CLÁUSULA – Por este termo fica
incluída a seguinte cláusula no Acordo de Cooperação Técnica 002/2016.

“CLÁUSULA DÉCIMA – DO COMITÊ GESTOR – O Comitê Gestor do Programa Maria da
Penha vai à Escola, de natureza consul�va, delibera�va e de caráter permanente, é instância
máxima com a finalidade de planejar e ar�cular as ações necessárias para alcançar os obje�vos
propostos do Plano de Trabalho, e será composto por 2 (dois) representantes indicados por meio de
instrumento próprio de cada ins�tuição par�cipe.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Comitê Gestor reunir-se-á de forma ordinária nas primeiras
segundas-feiras dos meses pares, em local pré-definido de comum acordo pelas ins�tuições que o
compõem, ficando o NJM/TJDFT responsável pelo convite aos representantes das ins�tuições.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Compete ao Comitê Gestor:
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I - Deliberar sobre as estratégias e a�vidades a serem desenvolvidas no âmbito do
presente Acordo e em conformidade com o Plano de Trabalho anexo.

II - Deliberar sobre a inclusão de ins�tuições parceiras por meio de Termo Adi�vo.

III - Apreciar os relatórios de a�vidades encaminhados pelo TJDFT, bem como promover
sua divulgação interna e externa.

IV - Propor e apreciar as propostas de a�vidades integradas e ações de formação a
serem desenvolvidas de forma conjunta pelas ins�tuições par�cipes."

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA - O presente Termo
Adi�vo terá vigência e eficácia a par�r da data de sua assinatura.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO - Ficam ra�ficadas as demais cláusulas
do Acordo de Cooperação Técnica n. 002/2016, de 07/03/2016 (1231339, 1231378, 1231386 e
1231391), e do termo adi�vo n. 01, de 06/03/2017 (1233740, fls. 8/13), que por este adi�vo não
foram alteradas ou modificadas.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO - Incumbirá ao TJDFT providenciar, a
sua custa, a publicação do extrato deste Adi�vo no Diário Oficial da União, conforme a legislação
vigente, e ao DISTRITO FEDERAL no Diário Oficial do Distrito Federal.

E por estarem assim justos e acordados, firmou-se o presente instrumento, o qual,
depois de lido e achado conforme, é assinado eletronicamente pelas partes.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Getúlio Américo Moreira Lopes, Usuário Externo, em 28/08/2020, às 12:37, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Délio Fortes Lins e Silva Júnior, Usuário Externo, em 28/08/2020, às 15:40, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FABIANA COSTA OLIVEIRA BARRETO, Usuário Externo, em 02/09/2020, às 12:14, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Ericka Siqueira Nogueira Filippelli, Usuário Externo, em 04/09/2020, às 12:51, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON CANDIDO DA SILVA, Usuário Externo, em 04/09/2020, às 14:20, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Cristiane Rodrigues Britto, Usuário Externo, em 04/09/2020, às 15:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS, Usuário Externo, em 16/09/2020, às 17:07, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Márcia Abrahão Moura, Usuário Externo, em 20/09/2020, às 19:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Cavalcanti Prudente, Usuário Externo, em 22/09/2020, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Marcela Meira Passamani, Usuário Externo, em 23/09/2020, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por anderson gustavo torres, Usuário Externo, em 23/09/2020, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Leandro Cruz Fróes da Silva, Usuário Externo, em 23/09/2020, às 18:06, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Julian Rocha Pontes, Usuário Externo, em 23/09/2020, às 21:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Romeu Gonzaga Neiva, Desembargador Presidente, em 24/09/2020, às 15:05, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjdft.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1493058
e o código CRC 1E5D7BBF.
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