
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Memorando nº 373 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF
Maceió, 30 de abril de 2021.

Para: Secretária de Gestão de Pessoas

Assunto: Contratação de Curso para Gestores/Líderes 2021

 

Senhora Secretária,
 
Os presentes autos tratam de sugestão desta Seção de

Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional, visando à
capacitação dos servidores ocupantes de cargos e funções
comissionadas de natureza gerencial neste Tribunal, em obediência
aos parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 5º da Lei nº 11.416/2006, abaixo
transcritos, sem esquecer, obviamente, da importância que a mesma
representa, à medida em que desenvolve as competências gerenciais
necessárias ao alcance dos objetivos estratégicos do Órgão:

§ 3º Consideram-se funções comissionadas de natureza
gerencial aquelas em que haja vínculo de subordinação e poder de
decisão, especificados em regulamento, exigindo-se do titular
participação em curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo
órgão.

§ 4º Os servidores designados para o exercício de função
comissionada de natureza gerencial que não tiverem participado de
curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão deverão
fazê-lo no prazo de até um ano da publicação do ato, a fim de
obterem a certificação. 

§ 5º A participação dos titulares de funções
comissionadas de que trata o § 4º deste artigo em cursos de
desenvolvimento gerencial é obrigatória, a cada 2 (dois) anos, sob a
responsabilidade dos respectivos órgãos do Poder Judiciário da
União. 

 
Nesse sentido, ao iniciarmos o levantamento dos cargos e

funções de natureza gerencial existentes neste Tribunal, com os
respectivos ocupantes, verificamos que alterações recentes na
estrutura deste Regional resultaram na necessidade de definição
acerca do enquadramento dos “novos” cargos e funções ao
escopo indicado no §3º do artigo 5º da Lei nº 11.416/2006, acima
transcrito.

Ressalta-se que, dentre as funções comissionadas criadas
recentemente, existem as FC-6 de Chefe de Seção, que, a nosso ver,
estariam equiparadas às situações preexistentes, sendo alcançadas
pelo citado §3º, por possuírem natureza gerencial. Por outro lado,
resta pendente a definição da existência de vínculo de
subordinação e poder de decisão, especificamente, na criação
dos Cargos em Comissão abaixo listados:
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1. Assessor de Acessibilidade e Relações
Institucionais (possui estrutura hierárquica que sugere a
existência de vínculos de subordinação);

2. Assessor de Planejamento e Gestão da Atividade
Correicional;

3. Assessor da Secretaria de Administração.
Ademais, verificamos que o curso destinado aos

ocupantes de cargos e funções comissionadas de natureza gerencial,
realizado em 2020, contemplou a participação de 05 (cinco) gestores,
dentre os 115 (cento e quinze) existentes à época, em cumprimento
ao previsto no § 4º citado acima. Contudo, apesar desses cinco
gestores terem participado dessa capacitação promovida no
exercício passado,  entendemos, s.m.j., ser recomendada a
participação de todos os titulares de cargo/função alcançados pelo
normativo, no intuito de uniformizar os conhecimentos ofertados aos
gestores do Tribunal, conforme tabela abaixo, além
daqueles decorrentes da possível confirmação da natureza gerencial
proposta neste procedimento (parágrafo anterior).

Cargos e Funções comissionadas
Assessor de Assistência Médica e Odontológica
Assessor de Auditoria
Assessor de Gestão Estratégica
Assessor de Supervisão e Fiscalização do Cadastro
Assessor do Gabinete da Secretaria de Administração
Assessor Especial da Presidência
Assessor Jurídico – DG
Assessor-Chefe da Corregedoria
Assistente IV – Central de Atendimento ao Eleitor
Chefes de Seção
Chefes de Cartório
Coordenadores
Diretor-Geral
Oficiais de Gabinete
Secretária da EJE
Secretários

 

Desta feita, apresentadas as questões voltadas
à definição do público-alvo, passamos a discorrer sobre o conteúdo
programático da capacitação proposta, cujo objetivo é o
desenvolvimento de competências para o exercício das atividades
gerenciais inerentes aos cargos e funções em apreço.

Por oportuno, registramos que esta Seção, em reunião
com o Conselho de Gestão Estratégica e Governança Corporativa,
cuja pauta tratava da elaboração do PAC/2021, tomou conhecimento
da necessidade de promover capacitação sobre prevenção e
enfrentamento da discriminação e do assédio moral e sexual
no trabalho, bem como do respeito à diversidade, chegando-se
ao entendimento, sem devidos assentamentos em ata, de que o tema
poderia estar alinhado aos propósitos da capacitação periódica e
obrigatória dos gestores deste Regional, para este ano de
2021. Registra-se, ainda, que a necessidade de capacitação tratada
na reunião com o Conselho, surgiu por disposição da Resolução CNJ
nº 351/2020 (Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio
Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação), inclusive como ação
de desenvolvimento gerencial, nos termos tratados no SEI 0011814-
07.2020.6.02.8000.

Em vista disso, sugerimos, s.m.j., que o curso proposto
nestes autos aborde temas associados ao Assédio Moral, Assédio
Sexual e Discriminação, uma vez que desconhecemos a existência de
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estratégias de Gestão de Pessoas, no âmbito deste Tribunal,
destinada à construção de um programa de desenvolvimento
gerencial, que subsidiem a contratação em tela. 

Nesse propósito, solicitamos a empresas do
ramo propostas para contratação do curso pretendido, na modalidade
EAD, com o fim de submetê-las à análise e deliberação superior,
visando à escolha daquela mais apropriada/acertada para o Órgão,
cujas respostas tiveram os dados consolidados na tabela abaixo:

Capacitação Empresa Carga
Horária Instrutor(a) Qtd.

Participantes
Valor
(R$)

Curso AO VIVO - Prevenção e Enfrentamento
do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da
Discriminação (0889005)

Conexxões 30 Ana Magnólia
Mendes 120 54.000,00

Curso AO VIVO - Treinamento de lideranças
com o tema “Assédio Moral, Assédio Sexual e
a Discriminação: cortando esse mal pela
raiz” (0889007)

Conexxões 30 Eliane Maciel 120 43.000,00

Curso (Gravado) - Treinamento de lideranças
com o tema “Assédio Moral, Assédio Sexual e
a Discriminação: cortando esse mal pela
raiz” (0889010)

Conexxões 30 Eliane Maciel 120 43.000,00

Curso AO VIVO - Assédio Moral, Assédio
Sexual e todas as formas de Discriminação
no âmbito do Poder Judiciário – Resolução
CNJ nº 351/2020 (0889033)

INOVE 30 Flávio Grucci 120 46.800,00

 

É importante deixar aqui registrado que, além dessas
citadas no quadro acima, outras 06 (seis) empresas haviam
igualmente apresentado suas propostas, quais sejam Instituto
Educere, One Cursos, Vivendo e Aprendendo, Priori
Treinamento, Escola Nacional de Governo e ESAFI; entretanto, após
uma análise prévia e habitual feita por esta Seção, chegamos à
conclusão, s.m.j, de que seria mais proveitoso não considerá-las,
e excluí-las desta instrução, devido à constatação de inúmeras falhas
e/ou ausência de elementos essenciais à análise pela alta
administração (embora tendo sido orientadas por esta unidade), a
exemplo de: - conteúdo programático sem contemplar todos os temas
indicados; - ausência de informações sobre acesso à plataforma,
requisitos e recursos necessários à participação no curso; - ausência
dos dados sobre o instrutor (nome, currículo, experiência etc); - valor
exorbitante, fora dos padrões (R$114.000,00); - conteúdo raso,
sucinto demais, sem detalhamento, etc. Caso a Administração
discorde de nossa conduta, no tocante à tal exclusão, aguardamos
qualquer diligência no sentido de incluí-las para a competente
análise.

Cabe salientar que a participação de servidor em eventos
presenciais foi suspensa, em decorrência da pandemia da COVID-19,
motivo pelo qual optamos por colher propostas de EAD, as quais
seguem acompanhadas das consultas feitas ao CADIN/SICAF/CEIS e
das Certidões Negativas de Nepotismo, demonstrando a situação
fiscal e de idoneidade das empresas proponentes (0889327) e
(0889328).

Outrossim, informamos que a capacitação em tela está
prevista no PAC 2021, homologado por conduto dos autos SEI
0007900-32.2020.6.02.8000 (Relatório 0838367), bem como, que
existe disponibilidade orçamentária, na Ação de Capacitação de
Recursos Humanos, suficiente para custear a contratação de
qualquer uma das propostas acima listadas, inclusive a mais onerosa,
ou seja, no valor de R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).

Do exposto, encaminhamos este procedimento para a
análise da proposta de capacitação dos gestores que ocupam cargos
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e funções de natureza gerencial, em observância do disposto  nos
parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 5º da Lei nº 11.416/2006, para, caso
validado o interesse da administração em realizar a capacitação, seja
deliberado sobre:.

1. o público-alvo, especificamente no tocante
à confirmação do enquadramento dos novos comissionamentos à
previsão legal;

2. a definição do tema da capacitação, confirmando-se o
tema proposto ou indicando novo tema. Sendo acatada a propsota de
tema, qual das propostas está mais alinhada às necessidades do
Tribunal, especialmente visando se atende ao disposto Resolução
CNJ nº 351/2020 (Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio
Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação);

3. caso seja identificada a adequação de alguma proposta
aos interesses do Órgão, que seja apreciada a regularidade da
contratação e adotada as demais medidas que o caso requer

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 07/05/2021, às 10:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0885722 e o código CRC B1E2B0FD.

0003325-44.2021.6.02.8000 0885722v62

Memorando 373 (0885722)         SEI 0003325-44.2021.6.02.8000 / pg. 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO EAD  

Ao TRE/AL 

Sr. Erik Cardos | 14 de abril de 2021 

 

Prevenção e Enfrentamento do 
Assédio Moral, do Assédio 
Sexual e da Discriminação 

GESTÃO ORGANIZACIONAL 
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APRESENTAÇÃO 

Atendendo resolução Nº 351 de 28/10/2020 do CNJ, que define política para Prevenção 

e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, esta proposta 

tem por objetivo sensibilizar servidores do tribunal para uma atuação profissional 

pautada no respeito a dignidade humana, nas condutas de uma convivência ética, 

criando estratégias para interditar todas as formas de violência e discriminação e 

garantindo o direito a saúde e segurança no trabalho de todos. 

 

Pra cumprir esse objetivo, é proposto a realização de curso de capacitação sobre 

o tema assédio moral, organizacional e sexual nas organizações. O curso será 

destinado a 120 participantes do TRE/AL, na modalidade online. 

 

A realização dessa atividade é, por definição, uma tarefa complexa e depende de 

inúmeros fatores, o que exige a apresentação de alguns pressupostos que devem 

orientar a execução dessa capacitação: 

 

1. Reconhecer e respeitar as diferentes estruturas de funcionamento do ser 

humano é fundamental para construção de sentido do trabalho. O 

reconhecimento é a passagem obrigatória para mobilizar as pessoas renovando 

sua capacidade no registro da atividade e da ação. Sem o reconhecimento não 

há o engajamento na ação. A violência e o assédio refletem a falta deste 

reconhecimento; 

 

2. No horizonte do reconhecimento deve estar delineada como uma necessidade 

intersubjetiva ética e técnica: o objetivo da cooperação. Os servidores devem ter 

claro que a cooperação é um importante fator de prevenção das práticas de 

violência e assédio moral, para tal, é necessário que as regras do trabalho 

contemplem todas as suas dimensões: técnica para organizar as atividades, social 

para organizar as relações entre os agentes, ética para proporcionar os valores e 

as normas de referência e por fim, da ordem da linguagem, anuncia-se no âmbito 

de uma prática da fala; 

 

3. A violência e o assédio moral não pode ser um mero objeto de investigação 

para uma utilização estratégica de informações. Implica sempre uma expectativa 

de alívio e uma demanda de mudança por parte dos que sofrem. Escutar a 

palavra sobre o sofrimento que deriva destas práticas é aceitar o risco de não 

estar mais na mesma posição subjetiva e social anterior. 

 

Esses pressupostos são fundamentais para viabilizar os objetivos específicos da 

atividade proposta. 
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OBJETIVOS 

1. Sensibilizar e informar sobre a temática assédio moral 

2. Apresentar a psicodinâmica do assédio e suas consequências para a prevenção, 

enfrentamento e gestão. 

3. Oferecer subsídios para a implantação da política de Prevenção e 

Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação 

4. Sensibilizar o desenvolvimento de ações preventivas da violência e do assédio 

moral no trabalho, analisando os fatores restritivos e potencializadores dessas 

práticas. 

 

EMENTA 

Serão apresentados os conceitos, características e consequências do assédio por 

meio de exposição oral seguida de perguntas. 

 

Para tal, será desenvolvido com base nos seguintes conteúdos: 

 

1. Conceito, características e exemplos de práticas discriminatórias, de violência 

psicológica no trabalho e de assédio moral. 

 

2. O sujeito entre a servidão e a emancipação: origem do assédio moral, 

Organizacional e sexual no trabalho. 

 

3. Conflitos no trabalho e cultura organizacional coletivista 

 

4. Modos de gestão da organização do trabalho e suas implicações para 

Discriminação, violência psicológica e práticas de assédio. 

 

5. Reconhecimento no trabalho e gestão participativa 

 

6. Prazer e sofrimento criativo no trabalho como mediadores da violência no 

Trabalho 

 

7. Sofrimento, defesas e patologia da violência implicações para as relações Éticas 

e o modelo de gestão 

 

8. Ação de resistência frente ao sofrimento patogênico: a mobilização subjetiva 

da inteligência prática, reconhecimento e cooperação 

 

9. Danos físicos, psicossociais e organizacionais causados pelo assédio moral e 

impactos na saúde e na segurança no trabalho. 
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10. Sofrimento ético e espaço de discussão: ações para prevenção, enfrentamento 

dos riscos e gestão da violência e assédio 

 

Com esse conteúdo base das discussões, pretende-se articular teoria e prática, 

bem como a participação dos gestores na construção dos encaminhamentos. 

METODOLOGIA PROPOSTA  

O Curso Ao Vivo (síncrono), composto por aulas ao vivo e material complementar 

para leitura, disponibilizado durante 30 dias. Em curso, haverá interatividade com 

o instrutor para esclarecimentos de dúvidas e discussão de casos práticos com 

interação individual e coletiva, na plataforma disponibilizada. 

A metodologia consistirá em: 

  

 Curso Ao Vivo: será distribuído em 2h ou 4h diárias, conforme acordo entre 

a Conexxões e a Organização, com interação entre o professor e o aluno 

 Ebook com material para leitura e compreensão 

 Fórum para discussão entre os alunos e com o professor 

 Exercícios  

 Avaliação de aprendizagem 

E afinal, quais são as diferenças entre EAD e Ao Vivo? 

→ EAD (Ensino à distância): Tem como característica principal as aulas gravadas. 

Ou seja, o aluno pode estudar no seu próprio ritmo, até completar o curso. Elas 

são acessadas pela internet e ficam armazenadas em um ambiente especialmente 

desenvolvido para promover o aprendizado. Ao final do curso o aluno receberá 

um certificado de participação. 

→ Ao Vivo: Esse tipo de modalidade se aproxima mais dos treinamentos 

presenciais onde o aluno participa do treinamento em tempo real que possibilita 

a interação com os instrutores e demais alunos. Nos cursos Ao Vivo as aulas serão 

realizadas em horário pré-agendados e os alunos também receberão certificado 

de participação após a conclusão. 

A Conexxões atualmente oferece ambos os tipos de treinamentos para os alunos 

terem ainda mais opções para aprimorar seus conhecimentos.  
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INSCRIÇÃO 

A Organização deve apresentar a Conexxões a lista dos servidores que 

participarão do Curso, em até 10 dias antecedentes ao início do curso, constando: 

nome completo, CPF, e-mail, telefone, cargo e departamento. Após a inscrição, 

cada servidor receberá o link para acesso a plataforma, bem como usuário e 

senha. 

 

CERTIFICADO 

O certificado será disponibilizado online. É obrigatório ter 75% de frequência e 

60% de aproveitamento, por isso, avaliações serão necessárias. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS RECOMENDADOS 

 

Antes do início da videoconferência, os requisitos abaixo listados devem ser 

avaliados para o bom funcionamento da plataforma e aproveitamento do curso. 

Recomendamos as seguintes especificações técnicas mínimas de hardware e 

software: 

 Computador com bom desempenho; 

 Conexão de internet via cabo e velocidade mínima de 10mbps; 

 Webcam e microfone; 

 Sistema de sonorização com qualidade (preferencialmente fone); 

Navegador: Utilizar preferencialmente o Google Chrome, ou as versões 

atualizadas do Mozilla Firefox e Internet Explorer. 

Importante: Se as especificações mínimas não forem atendidas, a qualidade 

da transmissão (áudio e vídeo) poderá ser comprometida. 

 

AMBIENTE 

Curso ministrado em plataforma de videoconferência, totalmente ao vivo. 

 

ACESSO 

Após a inscrição e confirmação de pagamento o participante receberá e-mail com 

instruções de acesso ao ambiente virtual e plataforma de videoconferência. 

 

DISPONIBILIDADE 

Replay: As aulas poderão ser assistidas por até 2 dias após a sua realização. 
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CARGA HORÁRIA 

Carga horária do curso é de 30h. 

 

 
CONTEUDISTA/INSTRUTOR 
 

ANA MAGNÓLIA MENDES 
 

Consultora associada à Conexxões Educação. Professora do Departamento de 

Psicologia Social e do Trabalho e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

Social, do Trabalho e das Organizações da Universidade de Brasília (UnB). Pós-

Doutorado na Université Côte d’Azur, France, no Freudian-Lacanian Institute 

Après-Coup Psychoanalytic Association em parceria com a School of Visual Arts, 

New York (EUA) e no Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM, Paris). 

Doutorado e mestrado em Psicologia pela UnB, sanduíche na Universidade de 

Bath, Inglaterra, graduação em Psicologia na UFPE. Coordenadora do Núcleo 

Trabalho, Psicanálise e Crítica Social, Líder do Grupo de Pesquisa Psicanálise e 

Trabalho no CNPq/UnB. Coordenadora do Projeto "Clínica Psicanalítica com 

Trabalhadores em Adoecimento" na UnB. Membro do Grupo de Pesquisa 

Trabalho, Constituição e Cidadania da Faculdade de Direito da UnB. Pesquisador 

convidado da Especialização em Filosofia Social do Trabalho no CNAM, Paris. 

Sites www.psto.com.br; www.nucleotrabalho.com.br; 

 

 

A CONEXXÕES se responsabiliza pela substituição do palestrante apresentado, desde 

que seja previamente autorizado, caso ocorra alguma necessidade previamente 

identificada, oriundo de problemas não previsto na data de confirmação, por um 

profissional da mesma qualificação e experiência técnica. 
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INVESTIMENTO 

CURSO 

CARGA 

HORÁRI

A 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 
DATA 

INVESTIMENTO 

 

Palestra 1h30 100 
A 

definir 
(bônus) 

Curso de Capacitação 

Prevenção e 

Enfrentamento do 

Assédio Moral, do 

Assédio Sexual e da 

Discriminação              

(ao vivo) 

30h 
(por 

turma) 

120, dividido em 

2 turmas com 60 

participantes 

cada 

A 

definir 

 

 

R$ 54.000,00 (cinquenta e 

quatro mil reais) 

valor total de investimento 

para contratação 2 turmas:  

 

 

RESPONSABILIDADES DA CONEXXÕES 

• Material didático virtual (curso) 

• Metodologia aplicada / Resultados alcançados 

• Certificado virtual - será disponibilizado após a conclusão do curso, sob 

aprovação e frequência mínima exigida (75% de participação). 

 

• Relatório final após a realização do curso (percentual de participações / 

assiduidade / comentários / principais dúvidas / sugestões). 

 

RESPONSABILIDADES DO TRE/PB 

• Acesso à rede mundial de computadores (Internet) aos participantes inscritos 

• Responsável pela exatidão e atualização das informações cadastradas pelo 

participante no portal, tais como, nome completo, RG, CPF, endereço, telefone, 

cargo e departamento 

 

 

 Certificado com QR Code para validação 
de autenticidade 
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MOTIVOS PARA ESCOLHER A CONEXXÕES EDUCAÇÃO 

 

DEPOIMENTOS 
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NOSSOS CLIENTES 
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DADOS CADASTRAIS 

RAZÃO 

SOCIAL 

ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES EDUCAÇÃO EMPRESARIAL 

LTDA 

CNPJ 07.774.090/0001-17 IE Isento IM 270.468.090/0001/27 

ENDEREÇO Centro Empresarial Iguatemi (Bloco A/Sala 718) - Av. Tancredo 

Neves,  

274, Pituba, Salvador/BA | CEP: 41820-020 

DADOS 

BANCÁRIOS 

Banco do Brasil - Ag. 2971-8/ C/C.: 99805-2 | Banco Itaú - Ag. 0935/  

C/C.: 74821-0 

 

Essa proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.  

 

Islayne Araujo Adan 

Coordenação In Company 

71 3176-3388 | incompany@conexxoes.com.br  

www.conexxoes.com.br  
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EAD  

Ao TRE/AL 

Sr. Erik Cardos | 14 de abril de 2021 

 

 

Treinamento de lideranças com 
o tema “Assédio Moral, Assédio 
Sexual e a Discriminação: 
cortando esse mal pela raiz” 

GESTÃO ORGANIZACIONAL 
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CONTEXTO E JUSTIFICATIVA 

A Resolução CNJ 351 de 28.10.2020 instituiu, no âmbito do Poder Judiciário, a Política 

de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação. 

Em suas diretrizes gerais, a resolução estabelece, dentre outros aspectos, que: 

“IV – Os tribunais e as respectivas escolas de formação de magistrados e de servidores, 

nos respectivos programas de aperfeiçoamento e capacitação, inclusive de 

desenvolvimento gerencial, deverão prever em seus currículos e itinerários formativos, o 

tema da prevenção e enfrentamento da discriminação e do assédio moral e sexual no 

trabalho, bem como do respeito à diversidade e outros conteúdos correlatos, 

relacionando-os com os processos de promoção à saúde no trabalho. ” 

 Assim, é essencial prover os servidores do Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas de oportunidades de capacitação e desenvolvimento que permitam sua reflexão 

e atualização quanto aos aspectos elencados na resolução. Além disso, na mesma linha, 

também cabem atualizações pertinentes quanto às melhores práticas de gestão de 

pessoas, de modo a favorecer que aspectos cotidianos, tais como a comunicação entre 

líder e liderado e o feedback, possam ser desempenhados em linha com o avanço 

pretendido.      

Por outro lado, é forçoso reconhecer que a discriminação e os assédios de 

qualquer natureza não são manifestações espontâneas ou atos desmotivados. Eles são 

sempre a consequência extrema de uma causa que não foi sanada a tempo. Estamos 

falando dos preconceitos e entraves culturais; das perspectivas socioeconômicas e 

históricas ultrapassadas; e das visões equivocadas sobre o exercício do poder que 

podemos alimentar, algumas vezes sem consciência, na esfera profissional ou em 

qualquer outra. 

Desta forma, simplesmente tipificar o que é ou não assédio e advertir sobre suas 

graves consequências, inclusive de natureza legal, não se revela tão efetivo na mudança 

de comportamento. É preciso refletir sobre as origens desta distorção das relações 

humanas, avaliar em profundidade o que o assédio significa - e as dimensões em que, às 

vezes, podemos nos tornar assediadores, sem percebermos – e exercitar novas “formas de 

fazer”, adquirindo outras ferramentas emocionais, ou habilidades de inteligência 
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emocional, que nos levem a rever nossas maneiras usuais de falar, nossas atitudes e 

posicionamentos. 

O conceito de ferramentas emocionais é muito importante para a compreensão 

dessa transformação cultural. Em sua obra seminal “Recordar, Repetir, Elaborar”, 

Sigmund Freud nos advertia que aquilo que não elaboramos retorna do inconsciente sob 

a forma de repetição automática, principalmente, em situações de pressão. Essa é a razão 

central pela qual, por exemplo, algumas vezes repetimos automaticamente e “sem 

pensar” comportamentos de nossos pais e avós com os quais, a priori, não concordamos 

racionalmente. Esse tipo de “gatilho” só pode ser interrompido pela “elaboração”, ou 

seja: pela construção de uma nova ferramenta emocional interna, que nos ofereça novas 

possibilidades e caminhos para solucionar potenciais situações de stress e conflitos.  

Por fim, mas não menos importante, o desgaste prolongado provocado pela 

pandemia da covid-19 e as necessárias adaptações no mundo do trabalho, que diluíram 

as fronteiras entre o doméstico e o profissional, também pesam, gerando situações de 

potencial Burnout e dificultando ainda mais as relações humanas. Por tudo isso, justifica-

se a oferta do curso “Assédio Moral, Assédio Sexual e a Discriminação: cortando esse mal 

pela raiz”.  

 

OBJETIVO GERAL 

 

Prover, às lideranças do Tribunal regional Eleitoral de Alagoas capacitação de 30 horas 

sobre a Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e 

da Discriminação, de modo a promover melhores práticas de diálogo e gestão de 

pessoas no ambiente do tribunal, favorecendo a gestão por competências, a saúde física 

e emocional e o melhor desempenho das equipes.   
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METODOLOGIA PROPOSTA  

O público-alvo é composto por 120 gestores do TRE-AL lotados na sede (capital) e 

cartórios eleitorais (capital e interior), divididos em 2 turmas de até 60 participantes. A 

carga horária proposta é de 30 horas/aula para cada turma, divididas módulos.  

 

Para sensibilização sobre o tema e para favorecer a adesão dos servidores, sugerimos 

uma palestra prévia (opcional), de 1 hora de duração, via plataforma Zoom.  

 

Para garantir a interatividade e participação de todos, cada módulo será tratado como 

um workshop síncrono, online, disponibilizado por meio da plataforma virtual Zoom. Os 

workshops serão gravados e disponibilizados por apenas 30 dias, na plataforma da 

Conexxões. Porém, é importante conscientizar os inscritos de que a participação é 

essencial para o processo de ensino e aprendizagem, já que a metodologia é 

eminentemente prática: mais de 50% do tempo é empregado em interações, que ajudam 

a assimilação do conteúdo e reduzem resistências naturais. Assim, o simples “assistir à 

aula posteriormente gravada” não possibilita o mesmo aproveitamento.  

 

A metodologia prioriza a abordagem interativa e valoriza a experiência, o 

compartilhamento e a participação ativa. A proposta pedagógica é coerente com a 

temática, e propõe dinâmicas e debates sobre questões práticas relacionadas ao 

cotidiano das equipes, buscando a maior aderência. A instrutora trabalha de modo a 

envolver os grupos e, principalmente, contornar as dificuldades naturais da interação 

online.  

 

Considerando a carga horária proposta, que é bastante confortável, e no sentido de 

enriquecer o processo de ensino e aprendizagem, propomos que o tema principal seja 

enriquecido com abordagens complementares e essenciais ao desenvolvimento da 

liderança, como demonstrado no detalhamento de tópicos a seguir:  
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O curso será oferecido em datas a definir. 

 Além das interações via Zoom, ao vivo, os instrutores permanecerão ao dispor dos 

participantes durante todo o período do curso, para resposta de dúvidas por meio da 

plataforma da Conexxões. 

 

PALESTRA INICIAL (opcional) – 1 hora de duração + 30 minutos para perguntas e 

respostas 

Tema: “Enfrentando o assédio moral, sexual e a discriminação no serviço público” 

A palestra atenderá aos seguintes requisitos: 

 Abordar o ambiente em que a resolução do CNJ foi criada; 

 Demonstrar porque a Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do 

Assédio Sexual e da Discriminação é uma ferramenta importante e que todos os 

servidores públicos devem conhecer; 

 Explicar como será realizado o curso e estimular a adesão;  

 Apresentar a palestrante/facilitadora e esclarecer seu envolvimento com a temática. 

 

CURSO 

 

Módulo 1 - Assédio e discriminação: conhecer e evitar – PARTE 1 

 

Tópicos abordados: 

 

 A resolução CNJ 351 de 28.10.2020 e suas consequências para os servidores 

públicos; 

 Mas de onde vem o assédio e a discriminação? A sociedade brasileira pelo 

avesso; 

 Atenção:  o mundo mudou. O que não era assédio e discriminação ontem, 

pode ser hoje! 

 O que é a questão de gênero e qual é a sua relação com o assédio? 
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Módulo 2 - Assédio e discriminação: conhecer e evitar – PARTE 2 

 

Tópicos abordados: 

 

 Discriminação, preconceito, bullying, diversidade:  por que essas palavras 

ganharam tanta força? 

 A violência moral e suas consequências; 

 Entendo realmente o que significa “ser ou não politicamente correto”? 

 A reprodução do medo e da violência como base do assédio e da 

discriminação. 

 

Módulo 3 – Dissecando o assédio moral e a discriminação 

 

Tópicos abordados: 

 

 Assédio moral: suas características, como acontece; 

 Como identificar e o que fazer em caso de assédio; 

 E quando o assédio não vem do chefe, mas da equipe? 

 A discriminação e suas muitas faces: ela é tão óbvia quanto parece? 

 

Módulo 4 – Dissecando o assédio sexual  

 

 

 Homens e mulheres no mundo do trabalho: novas relações, novos conflitos; 

 Como reconhecer, tipificar e denunciar o assédio sexual;  

 Orientação sexual e assédio; 

 Como “esvaziar” o poder do agressor? 
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Módulo 5 - A responsabilidade do líder na transformação da cultura do 

assédio 

 

Tópicos abordados: 

 

 O que são soft skills? Por que é importante desenvolvê-las? 

 Mudança de comportamento pela liderança: clareza de propósito, tornar-

se um líder inspirador pelo exemplo; 

 O círculo de ouro da confiança,  

 Delegar versus “de-largar”: o círculo virtuoso da delegação 

 Comunicação não-violenta: um caminho para o diálogo e a mediação de 

conflitos    

 

Módulo 6 - Comunicação assertiva para lideranças 

 

Tópicos abordados: 

 

- Comunicação entre líderes e liderados: efetivo e afetivo;  

- Compreendendo o feedback a partir de novas bases e evitando seus erros mais 

comuns 

- Um feedback na prática: simulações em grupo com base na técnica de 

modelagem prática e observação, com uso de critérios de neuro-semântica.  
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METODOLOGIA 

O Curso Ao Vivo (síncrono), composto por aulas ao vivo e material complementar 

para leitura, disponibilizado durante 30 dias. Em curso, haverá interatividade com 

o instrutor para esclarecimentos de dúvidas e discussão de casos práticos com 

interação individual e coletiva, na plataforma disponibilizada. 

A metodologia consistirá em: 

  

 Curso Ao Vivo: será distribuído em até 2h a 4h diárias, conforme acordo 

entre a Conexxões e a Organização (preferencialmente em dias alternados, 

segundas, quartas e sextas à tarde (salvo feriados)) de 14 às 18h, com interação 

entre o professor e o aluno 

 Ebook com material para leitura e compreensão 

 Fórum para discussão entre os alunos e com o professor 

 Exercícios  

 Avaliação de aprendizagem 

E afinal, quais são as diferenças entre EAD e Ao Vivo? 

→ EAD (Ensino à distância): Tem como característica principal as aulas gravadas. 

Ou seja, o aluno pode estudar no seu próprio ritmo, até completar o curso. Elas 

são acessadas pela internet e ficam armazenadas em um ambiente especialmente 

desenvolvido para promover o aprendizado. Ao final do curso o aluno receberá 

um certificado de participação. 

→ Ao Vivo: Esse tipo de modalidade se aproxima mais dos treinamentos 

presenciais onde o aluno participa do treinamento em tempo real que possibilita 

a interação com os instrutores e demais alunos. Nos cursos Ao Vivo as aulas serão 

realizadas em horário pré-agendados e os alunos também receberão certificado 

de participação após a conclusão. 

A Conexxões atualmente oferece ambos os tipos de treinamentos para os alunos 

terem ainda mais opções para aprimorar seus conhecimentos.  

 

INSCRIÇÃO 

A Organização deve apresentar a Conexxões a lista dos servidores que 

participarão do Curso, em até 10 dias antecedentes ao início do curso, constando: 

nome completo, CPF, e-mail, telefone, cargo e departamento. Após a inscrição, 

cada servidor receberá o link para acesso a plataforma, bem como usuário e 

senha. 
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CERTIFICADO 

O certificado será disponibilizado online. É obrigatório ter 75% de frequência e 

70% de aproveitamento, por isso, avaliações serão necessárias. 

Será aplicado uma avaliação final para mensurar o aproveitamento de cada aluno. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS RECOMENDADOS 

 

Antes do início da videoconferência, os requisitos abaixo listados devem ser 

avaliados para o bom funcionamento da plataforma e aproveitamento do curso. 

Recomendamos as seguintes especificações técnicas mínimas de hardware e 

software: 

 Computador com bom desempenho; 

 Conexão de internet via cabo e velocidade mínima de 10mbps; 

 Webcam e microfone; 

 Sistema de sonorização com qualidade (preferencialmente fone); 

Navegador: Utilizar preferencialmente o Google Chrome, ou as versões 

atualizadas do Mozilla Firefox e Internet Explorer. 

Importante: Se as especificações mínimas não forem atendidas, a qualidade 

da transmissão (áudio e vídeo) poderá ser comprometida. 

 

AMBIENTE 

Curso ministrado em plataforma de videoconferência, totalmente ao vivo. 

 

ACESSO 

Após a inscrição e confirmação de pagamento o participante receberá e-mail com 

instruções de acesso ao ambiente virtual e plataforma de videoconferência. 

 

DISPONIBILIDADE 

Replay: As aulas poderão ser assistidas por até 2 dias após a sua realização. 

 

CARGA HORÁRIA 

Carga horária do curso é de 30h. 
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CONTEUDISTA/INSTRUTOR 
 

ELIANE MACIEL 

 Consultora associada à Conexxões Educação. 

Professora de Comunicação Social e de Sociologia 

(UFF/UNIJUI-RS), especializada em comunicação 

organizacional e gestão de pessoas.  

 Consultora para formação de líderes e porta-vozes e 

de mediação de conflitos de empresas como: 

Petrobras, Neoenergia, Lafarge, Light, Hidrelétrica 

Teles Pires e outros 

 Trinta anos de experiência em comunicação empresarial, integrada e estratégica, 

mediação de conflitos, comunicação socioambiental e responsabilidade social 

empresarial.  

 Desenvolve há 20 anos atividades de treinamento e desenvolvimento de 

lideranças, capacitação de equipes, relacionamento com stakeholders, promoção 

da imagem e reputação institucional, produção de materiais de comunicação e 

didáticos, instalação de projetos educativos, etc.  

 Na imprensa, atuou por 15 anos. Foi colunista e editora em cadernos femininos, 

de cultura e de educação na Bloch Editores e Jornal do Brasil. Em TV, produziu 

conteúdos educativos para a Magnatel e foi produtora executiva da TV FIRJAN, 

respondendo pela transmissão de 900 horas de conteúdos ao vivo.  

 Meta-coach certificada pela Meta Coaching Foundation e credenciada junto ao 

Instituto Internacional de Neuro-Semântica.  

 É autora de 19 livros, entre romances, publicações pedagógicas e ligadas à 

memória empresarial.  

 

A CONEXXÕES se responsabiliza pela substituição do palestrante apresentado, desde 

que seja previamente autorizado, caso ocorra alguma necessidade previamente 

identificada, oriundo de problemas não previsto na data de confirmação, por um 

profissional da mesma qualificação e experiência técnica. 
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INVESTIMENTO 

CURSO 
CARGA 

HORÁRIA 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 
DATA 

INVESTIMENTO 

 

Palestra 1h30 100 
A 

definir 

R$ 7.000,00 

(sete mil reais) 

Treinamento EAD de 

lideranças com o tema 

Sexual e a 

Discriminação: cortando 

              

(ao vivo) 

30h 
(por turma) 

120, dividido em 2 

turmas com 60 

participantes cada 

A 

definir 

R$ 43.000,00 

(quarenta e três 

mil reais) 

valor total de 

investimento 

para 

contratação das 

2 turmas. 

 

RESPONSABILIDADES DA CONEXXÕES 

• Material didático virtual (curso) 

• Metodologia aplicada / Resultados alcançados 

• Certificado virtual - será disponibilizado após a conclusão do curso, sob 

aprovação e frequência mínima exigida (75% de participação). 

 

• Relatório final após a realização do curso (percentual de participações / 

assiduidade / comentários / principais dúvidas / sugestões). 

 

RESPONSABILIDADES DO TRE/AL 

• Acesso à rede mundial de computadores (Internet) aos participantes inscritos 

• Responsável pela exatidão e atualização das informações cadastradas pelo 

participante no portal, tais como, nome completo, RG, CPF, endereço, telefone, 

cargo e departamento 

 

 

 

 

 

 Certificado com QR Code para validação 
de autenticidade 
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MOTIVOS PARA ESCOLHER A CONEXXÕES EDUCAÇÃO 

 

DEPOIMENTOS 
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NOSSOS CLIENTES 
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DADOS CADASTRAIS 

RAZÃO 

SOCIAL 

ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES EDUCAÇÃO EMPRESARIAL 

LTDA 

CNPJ 07.774.090/0001-17 IE Isento IM 270.468.090/0001/27 

ENDEREÇO Centro Empresarial Iguatemi (Bloco A/Sala 718) - Av. Tancredo 

Neves,  

274, Pituba, Salvador/BA | CEP: 41820-020 

DADOS 

BANCÁRIOS 

Banco do Brasil - Ag. 2971-8/ C/C.: 99805-2 | Banco Itaú - Ag. 0935/  

C/C.: 74821-0 

 

Essa proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.  

 

Islayne Araujo Adan 

Coordenação In Company 

71 3176-3388 | incompany@conexxoes.com.br  

www.conexxoes.com.br  
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Treinamento de lideranças com 
o tema “Assédio Moral, Assédio 
Sexual e a Discriminação: 
cortando esse mal pela raiz” 

GESTÃO ORGANIZACIONAL 
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CONTEXTO E JUSTIFICATIVA 

A Resolução CNJ 351 de 28.10.2020 instituiu, no âmbito do Poder Judiciário, a Política 

de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação. 

Em suas diretrizes gerais, a resolução estabelece, dentre outros aspectos, que: 

“IV – Os tribunais e as respectivas escolas de formação de magistrados e de servidores, 

nos respectivos programas de aperfeiçoamento e capacitação, inclusive de 

desenvolvimento gerencial, deverão prever em seus currículos e itinerários formativos, o 

tema da prevenção e enfrentamento da discriminação e do assédio moral e sexual no 

trabalho, bem como do respeito à diversidade e outros conteúdos correlatos, 

relacionando-os com os processos de promoção à saúde no trabalho. ” 

 Assim, é essencial prover os servidores do Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas de oportunidades de capacitação e desenvolvimento que permitam sua reflexão 

e atualização quanto aos aspectos elencados na resolução. Além disso, na mesma linha, 

também cabem atualizações pertinentes quanto às melhores práticas de gestão de 

pessoas, de modo a favorecer que aspectos cotidianos, tais como a comunicação entre 

líder e liderado e o feedback, possam ser desempenhados em linha com o avanço 

pretendido.      

Por outro lado, é forçoso reconhecer que a discriminação e os assédios de 

qualquer natureza não são manifestações espontâneas ou atos desmotivados. Eles são 

sempre a consequência extrema de uma causa que não foi sanada a tempo. Estamos 

falando dos preconceitos e entraves culturais; das perspectivas socioeconômicas e 

históricas ultrapassadas; e das visões equivocadas sobre o exercício do poder que 

podemos alimentar, algumas vezes sem consciência, na esfera profissional ou em 

qualquer outra. 

Desta forma, simplesmente tipificar o que é ou não assédio e advertir sobre suas 

graves consequências, inclusive de natureza legal, não se revela tão efetivo na mudança 

de comportamento. É preciso refletir sobre as origens desta distorção das relações 

humanas, avaliar em profundidade o que o assédio significa - e as dimensões em que, às 

vezes, podemos nos tornar assediadores, sem percebermos – e exercitar novas “formas de 

fazer”, adquirindo outras ferramentas emocionais, ou habilidades de inteligência 
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emocional, que nos levem a rever nossas maneiras usuais de falar, nossas atitudes e 

posicionamentos. 

O conceito de ferramentas emocionais é muito importante para a compreensão 

dessa transformação cultural. Em sua obra seminal “Recordar, Repetir, Elaborar”, 

Sigmund Freud nos advertia que aquilo que não elaboramos retorna do inconsciente sob 

a forma de repetição automática, principalmente, em situações de pressão. Essa é a razão 

central pela qual, por exemplo, algumas vezes repetimos automaticamente e “sem 

pensar” comportamentos de nossos pais e avós com os quais, a priori, não concordamos 

racionalmente. Esse tipo de “gatilho” só pode ser interrompido pela “elaboração”, ou 

seja: pela construção de uma nova ferramenta emocional interna, que nos ofereça novas 

possibilidades e caminhos para solucionar potenciais situações de stress e conflitos.  

Por fim, mas não menos importante, o desgaste prolongado provocado pela 

pandemia da covid-19 e as necessárias adaptações no mundo do trabalho, que diluíram 

as fronteiras entre o doméstico e o profissional, também pesam, gerando situações de 

potencial Burnout e dificultando ainda mais as relações humanas. Por tudo isso, justifica-

se a oferta do curso “Assédio Moral, Assédio Sexual e a Discriminação: cortando esse mal 

pela raiz”.  

 

OBJETIVO GERAL 

 

Prover, às lideranças do Tribunal regional Eleitoral de Alagoas capacitação de 30 horas 

sobre a Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e 

da Discriminação, de modo a promover melhores práticas de diálogo e gestão de 

pessoas no ambiente do tribunal, favorecendo a gestão por competências, a saúde física 

e emocional e o melhor desempenho das equipes.   

 

 

 

 

Proposta contratação de cursos - Conexxões (0889010)         SEI 0003325-44.2021.6.02.8000 / pg. 34



 

 

 

PALESTRA INICIAL (opcional) – 1 hora de duração + 30 minutos para perguntas e 

respostas 

Tema: “Enfrentando o assédio moral, sexual e a discriminação no serviço público” 

A palestra atenderá aos seguintes requisitos: 

 Abordar o ambiente em que a resolução do CNJ foi criada; 

 Demonstrar porque a Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do 

Assédio Sexual e da Discriminação é uma ferramenta importante e que todos os 

servidores públicos devem conhecer; 

 Explicar como será realizado o curso e estimular a adesão;  

 Apresentar a palestrante/facilitadora e esclarecer seu envolvimento com a temática. 

 

CURSO 

 

Módulo 1 - Assédio e discriminação: conhecer e evitar – PARTE 1 

 

Tópicos abordados: 

 

 A resolução CNJ 351 de 28.10.2020 e suas consequências para os servidores 

públicos; 

 Mas de onde vem o assédio e a discriminação? A sociedade brasileira pelo 

avesso; 

 Atenção:  o mundo mudou. O que não era assédio e discriminação ontem, 

pode ser hoje! 

 O que é a questão de gênero e qual é a sua relação com o assédio? 
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Módulo 2 - Assédio e discriminação: conhecer e evitar – PARTE 2 

 

Tópicos abordados: 

 

 Discriminação, preconceito, bullying, diversidade:  por que essas palavras 

ganharam tanta força? 

 A violência moral e suas consequências; 

 Entendo realmente o que significa “ser ou não politicamente correto”? 

 A reprodução do medo e da violência como base do assédio e da 

discriminação. 

 

Módulo 3 – Dissecando o assédio moral e a discriminação 

 

Tópicos abordados: 

 

 Assédio moral: suas características, como acontece; 

 Como identificar e o que fazer em caso de assédio; 

 E quando o assédio não vem do chefe, mas da equipe? 

 A discriminação e suas muitas faces: ela é tão óbvia quanto parece? 

 

Módulo 4 – Dissecando o assédio sexual  

 

 

 Homens e mulheres no mundo do trabalho: novas relações, novos conflitos; 

 Como reconhecer, tipificar e denunciar o assédio sexual;  

 Orientação sexual e assédio; 

 Como “esvaziar” o poder do agressor? 
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Módulo 5 - A responsabilidade do líder na transformação da cultura do 

assédio 

 

Tópicos abordados: 

 

 O que são soft skills? Por que é importante desenvolvê-las? 

 Mudança de comportamento pela liderança: clareza de propósito, tornar-

se um líder inspirador pelo exemplo; 

 O círculo de ouro da confiança,  

 Delegar versus “de-largar”: o círculo virtuoso da delegação 

 Comunicação não-violenta: um caminho para o diálogo e a mediação de 

conflitos    

 

Módulo 6 - Comunicação assertiva para lideranças 

 

Tópicos abordados: 

 

- Comunicação entre líderes e liderados: efetivo e afetivo;  

- Compreendendo o feedback a partir de novas bases e evitando seus erros mais 

comuns 

- Um feedback na prática: simulações em grupo com base na técnica de 

modelagem prática e observação, com uso de critérios de neuro-semântica.  
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METODOLOGIA 
 

O Curso EAD (assíncrono), composto por videoaulas gravadas e material 

complementar para leitura, disponibilizado durante 30 dias. Em curso, haverá 

interatividade com o instrutor para esclarecimentos de dúvidas e discussão de 

casos práticos com interação individual e coletiva, na plataforma disponibilizada. 

A metodologia consistirá em: 

• Videoaulas gravadas  

• Ebook com material para leitura e compreensão  

• Fórum para discussão entre os alunos e com o professor 

• Exercícios  

• Avaliação de aprendizagem  

 

E afinal, quais são as diferenças entre EAD e Ao Vivo? 

→ EAD (Ensino à distância): Tem como característica principal as aulas gravadas. 

Ou seja, o aluno pode estudar no seu próprio ritmo, até completar o curso. Elas 

são acessadas pela internet e ficam armazenadas em um ambiente especialmente 

desenvolvido para promover o aprendizado. Ao final do curso o aluno receberá 

um certificado de participação. 

→ Ao Vivo: Esse tipo de modalidade se aproxima mais dos treinamentos 

presenciais onde o aluno participa do treinamento em tempo real que possibilita 

a interação com os instrutores e demais alunos. Nos cursos Ao Vivo as aulas serão 

realizadas em horário pré-agendados e os alunos também receberão certificado 

de participação após a conclusão. 

A Conexxões atualmente oferece ambos os tipos de treinamentos para os alunos 

terem ainda mais opções para aprimorar seus conhecimentos.  

INSCRIÇÃO 

A Organização deve apresentar a Conexxões a lista dos servidores que participarão 

do Curso, em até 10 dias antecedentes ao início do curso, constando: nome 

completo, CPF, e-mail, telefone, cargo e departamento. Após a inscrição, cada 

servidor receberá o link para acesso a plataforma, bem como usuário e senha. 

CERTIFICADO 

O certificado será disponibilizado online. É obrigatório ter 75% de frequência e 

70% de aproveitamento, por isso, avaliações serão necessárias. 

Será aplicado uma avaliação final para mensurar o aproveitamento de cada aluno. 
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REQUISITOS TÉCNICOS RECOMENDADOS 

 

Antes do início da videoconferência, os requisitos abaixo listados devem ser 

avaliados para o bom funcionamento da plataforma e aproveitamento do curso. 

Recomendamos as seguintes especificações técnicas mínimas de hardware e 

software: 

• Computador com bom desempenho; 

• Conexão de internet via cabo e velocidade mínima de 10mbps; 

• Webcam e microfone; 

• Sistema de sonorização com qualidade (preferencialmente fone); e 

• Navegador: Utilizar preferencialmente o Google Chrome, ou as versões 

atualizadas do Mozilla Firefox e Internet Explorer. 

 

Importante: Se as especificações mínimas não forem atendidas, a qualidade da 

transmissão (áudio e vídeo) poderá ser comprometida. 

 

AMBIENTE 

Curso ministrado em plataforma que permite videoconferência e interatividade 

entre o aluno e Instrutora.   

ACESSO 

Após a inscrição e confirmação de pagamento o participante receberá e-mail com 

instruções de acesso ao ambiente virtual e plataforma de videoconferência. 

  

CARGA HORÁRIA 

A carga horária do curso é de 30 horas.  
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CONTEUDISTA/INSTRUTOR 
 

ELIANE MACIEL 

 Consultora associada à Conexxões Educação. 

Professora de Comunicação Social e de Sociologia 

(UFF/UNIJUI-RS), especializada em comunicação 

organizacional e gestão de pessoas.  

 Consultora para formação de líderes e porta-vozes e 

de mediação de conflitos de empresas como: 

Petrobras, Neoenergia, Lafarge, Light, Hidrelétrica 

Teles Pires e outros 

 Trinta anos de experiência em comunicação empresarial, integrada e estratégica, 

mediação de conflitos, comunicação socioambiental e responsabilidade social 

empresarial.  

 Desenvolve há 20 anos atividades de treinamento e desenvolvimento de 

lideranças, capacitação de equipes, relacionamento com stakeholders, promoção 

da imagem e reputação institucional, produção de materiais de comunicação e 

didáticos, instalação de projetos educativos, etc.  

 Na imprensa, atuou por 15 anos. Foi colunista e editora em cadernos femininos, 

de cultura e de educação na Bloch Editores e Jornal do Brasil. Em TV, produziu 

conteúdos educativos para a Magnatel e foi produtora executiva da TV FIRJAN, 

respondendo pela transmissão de 900 horas de conteúdos ao vivo.  

 Meta-coach certificada pela Meta Coaching Foundation e credenciada junto ao 

Instituto Internacional de Neuro-Semântica.  

 É autora de 19 livros, entre romances, publicações pedagógicas e ligadas à 

memória empresarial.  

 

A CONEXXÕES se responsabiliza pela substituição do palestrante apresentado, desde 

que seja previamente autorizado, caso ocorra alguma necessidade previamente 

identificada, oriundo de problemas não previsto na data de confirmação, por um 

profissional da mesma qualificação e experiência técnica. 
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INVESTIMENTO 

CURSO 
CARGA 

HORÁRIA 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 
DATA 

INVESTIMENTO 

 

Palestra (ao vivo) 1h30 100 
A 

definir 

R$ 7.000,00 

(sete mil reais) 

Treinamento EAD de 

lideranças com o tema 

Sexual e a 

Discriminação: cortando 

              

(gravado) 

30h 
 

120 participantes 
A 

definir 

R$ 43.000,00 

(quarenta e três 

mil reais) 

 

 

RESPONSABILIDADES DA CONEXXÕES 

• Material didático virtual (curso) 

• Metodologia aplicada / Resultados alcançados 

• Certificado virtual - será disponibilizado após a conclusão do curso, sob 

aprovação e frequência mínima exigida (75% de participação). 

 

• Relatório final após a realização do curso (percentual de participações / 

assiduidade / comentários / principais dúvidas / sugestões). 

 

RESPONSABILIDADES DO TRE/PB 

• Acesso à rede mundial de computadores (Internet) aos participantes inscritos 

• Responsável pela exatidão e atualização das informações cadastradas pelo 

participante no portal, tais como, nome completo, RG, CPF, endereço, telefone, 

cargo e departamento 

 

 

 

 

 

 Certificado com QR Code para validação 
de autenticidade 
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MOTIVOS PARA ESCOLHER A CONEXXÕES EDUCAÇÃO 

 

DEPOIMENTOS 
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NOSSOS CLIENTES 
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DADOS CADASTRAIS 

RAZÃO 

SOCIAL 

ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES EDUCAÇÃO EMPRESARIAL 

LTDA 

CNPJ 07.774.090/0001-17 IE Isento IM 270.468.090/0001/27 

ENDEREÇO Centro Empresarial Iguatemi (Bloco A/Sala 718) - Av. Tancredo 

Neves,  

274, Pituba, Salvador/BA | CEP: 41820-020 

DADOS 

BANCÁRIOS 

Banco do Brasil - Ag. 2971-8/ C/C.: 99805-2 | Banco Itaú - Ag. 0935/  

C/C.: 74821-0 

 

Essa proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.  

 

Islayne Araujo Adan 

Coordenação In Company 

71 3176-3388 | incompany@conexxoes.com.br  

www.conexxoes.com.br  
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Curitiba, 19  de abril  2.021 . 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

CURSO IN COMPANY WebLive – Inove Cursos Práticos On-Line 

 

       A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS 

           A/C:  ERIK SOARES CARDOSO 
 
 
 

A Inove Soluções em Capacitação é uma empresa com sede em Curitiba/PR, especializada em 

cursos, treinamentos e capacitação para organizações públicas, abertos ou fechados (in company). 

Nossos cursos possuem abrangência nacional e são ministrados por profissionais renomados com 

extensa experiência, que em sua maioria são Mestres e Doutores, e assim engrandecem e fortalecem 

ainda mais a qualidade dos cursos. Os cursos são flexíveis com o propósito de atender as necessidades 

específicas do contratante, possibilitando desta forma um maior aproveitamento com substancial redução 

de custos. 

A Inove Capacitação é uma empresa que além de desenvolver a estratégia da organização e zelar 

por sua competência e habilidade empresarial, compromete-se com a ética, seriedade e excelência 

técnica dos serviços prestados, buscando assim que todos os cursos e treinamentos contribuam para o 

crescimento profissional e pessoal, transformando conhecimento em sucesso. 

IMPORTANTE: A justificativa legal para contratação dos treinamentos pode ser verificada na 

conjugação do art. 25, inciso II e parágrafo 1º (Inexigibilidade por notória especialização), comart. 13, 

inciso VI (Contratação de serviços técnicos relativos ao treinamento e aperfeiçoamento de pessoal), da Lei 

8.666/93. 

 

  ATRIBUIÇÕES  

            Atribuições da INOVE Capacitação TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 

ESTADO DE ALAGOAS 

Local | Virtual na Plataforma Zoom 

>> Data| A DEFINIR 

>> Carga Horária 30 horas/aulas – 10 encontros de 3 horas, em horários a serem definidos 
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SÃO ATRIBUIÇÕES DA INOVE: 

• Disponibilização do docente; 

• Controle de permanência na plataforma; 

• Programa com bibliografia e material de apoio (slides e textos); 

• Despesas relacionadas com os palestrantes e equipe de apoio. 

• Elaborar e reproduzir o material de apoio às aulas para todos os participantes VIA 

PLATAFORMA OU E-MAIL para download; 

• Acesso 100% virtual e com interação junto ao professor 

• Certificado de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional On-Line 

 

          SÃO ATRIBUIÇÕES  DA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE 

ALAGOAS 

 

         Enviar em tempo hábil a lista de inscrição dos participantes para elaboração dos 

certificados digital; 

• Enviar nota de empenho / comprovante de pagamento em até 72 horas com 

antecedência do evento. 

• Os participantes deverão ter uma infraestrutura adequada com computador e 

internet para o desenvolvimento e acesso ao curso. 

 

CURSO IN COMPANY 

CURSO ASSÉDIO MORAL, ASSÉDIO SEXUAL E TODAS AS FORMAS DE 

DISCRIMINAÇÃO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO – RESOLUÇÃO Nº 351, DE 

28/10/2020 – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 

 

PALESTRANTE: 

                   FLÁVIO GRUCCI 
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MODALIDADE IN COMPANY WebLive – Inove Cursos Práticos On-Line 

Sua mais nova ferramenta de ensino, capacitação e treinamentos práticos à distância. 

Em um mundo cada vez mais tecnológico, conectado e antenado com o 

aproveitamento e a gestão do tempo, a capacitação on-line permite atender, de forma rápida e  

                       dinâmica, às necessidades de todos aqueles que, em qualquer situação ou momento, 

desejam e precisam se capacitar e aperfeiçoar sua expertise e conhecimento sobre determinados 

assuntos de seu dia a dia ou relacionados ao melhor desempenho de suas atividades profissionais. 

Nossa proposta on-line segue os mesmos princípios de nossa grade e programação de 

cursos presenciais: levar capacitação leve, objetiva, segura e principalmente prática, sempre 

com abordagens facilitadoras, boas práticas e análises de cases já vivenciados por profissionais 

de alto gabarito, como forma de promover e ampliar o aprendizado dos alunos de maneira 

efetiva! 

Utilizando material exclusivo e facilmente acessado via web, na própria plataforma, 

com o WebLive você pode estudar e estar por dentro de todas as novidades sobre as 

licitações,contratações, gestão e governança pública, mantendo-se sempre atualizado e 

fundamentado na doutrina e jurisprudência contemporânea, bem como aprender sobre todas 

as novas regras e mudanças na legislação de forma prática, rápida e segura. 

E como funciona? 

Pela plataforma da Inove, com login e senha, você acessará suas aulas e poderá 

acompanhar o professor na tela do seu computador, celular ou tablet, em todos os dias pré- 

agendados, seguindo o conteúdo programático do curso. 

Você também receberá materiais da aula (para download) quando disponibilizados 

pelo professor e poderá fazer as suas anotações e interagir no chat on-line, para trocar mais 

informações e encaminhar suas dúvidas e opiniões sobre o conteúdo. 

Um dos benefícios é que você poderá fazer tudo isso no conforto da sua casa, 

escritório ou local de estudos. 
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• INVESTIMENTO 

 

>> Validade da Proposta:  

30 ( trinta) dias 

       Dados para pagamento: 

O respectivo pagamento em nome de INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA ME, CNPJ nº 

27.883.894/0001-61 | Banco Santander Agencia: 0950 – Conta Corrente: 13001280-7 | CEF Agencia : 1632-

2 - Conta Corrente: 00003797-8 

 

EMENTA    

     
   Resolução nº 351/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Assédio Moral. Assédio Sexual. Outras 
Formas de Discriminação. Princípios Informadores. Infrações. Procedimentos Disciplinares. Sindicância. 
Processo Administrativo Disciplinar. Penalidades. Responsabilidade Civil. Dano Material. Dano Moral. 
Responsabilidade Penal. 
 

 

 

 

 

 

 

Item Quantidade Discriminação 
Valor total do 

Investimento 

1 120 

Inscrição de 120 (cento e vinte) servidores em curso In Company - ON 

LINE, para o treinamento descrito abaixo, incluindo material de apoio 

com apostila Digital, certificados de conclusão com carga horária de 

  30 hrs. 

    

R$  46.800,00 

(Quarenta e seis mil 

e oitocentos reais) 
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APRESENTAÇÃO   

                      

                 As discriminações morais e sexuais nos ambientes de trabalho, de forma velada ou explícita,    

causam inevitáveis danos psicológicos, físicos, sociais e profissionais aos colaboradores 

envolvidos de alguma forma nas atividades (meio e fim) dos órgãos. Reflexamente, repercutem 

negativamente na produtividade e prejudicam o interesse público. Trata-se de problema crônico 

de gestão de pessoas, que vem gerando o aumento exponencial de ações judiciais destinadas à 

             reparação material e moral dos assediados e discriminados. Ainda, também há consequências 

nas esferas administrativa e penal    Nesse cenário, é importante que os servidores e 

colaboradores do Poder Judiciário compreendam o alcance e as implicações diretas e indiretas 

da Resolução nº 351/2020 – CNJ. Para tanto, abordaremos a legislação e a jurisprudência 

correlatas à matéria, mediante a apresentação de exemplos práticos do dia a dia que foram 

colhidos nos ambientes corporativos. 

 

OBJETIVO   

             
       Atualizar os servidores e colaboradores que atuam no Poder Judiciário, por meio da exposição das 
normas que previnem, processam e punem a prática de assédio e discriminação nos ambientes de trabalho, 
apresentando jurisprudência atualizada e debatendo exemplos práticos. 
 
 
CONTEÚDO PROGRATICO    

 
1- RESOLUÇÃO Nº 351/2020 – CNJ: 
. Finalidade da norma; 
. Princípios informadores; 
. Diretrizes gerais; 
. Acolhimento, suporte e acompanhamento; e, 
. Infrações, procedimentos disciplinares e penalidades; 
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2- ASSÉDIO MORAL: 
. Conceito e abrangência; 
. Caracterização; 
. Exemplos práticos; e 
. Consequências Jurídicas. 
 
3 – ASSÉDIO SEXUAL: 
. Conceito e abrangência; 
. Caracterização; 
. Exemplos práticos; e, 
. Consequências Jurídicas. 
 
4 – OUTRAS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO: RACIAL, CONTRA A MULHER E PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA: 
. Conceito e abrangência; 
. Caracterização; 
. Exemplos práticos; e, 
. Consequências Jurídicas. 
 
5- RESPONSABILIDADE CIVIL: 
. Responsabilidade contratual e aquiliana; 
. Pressupostos gerais e específicos; 
. Independência das esferas administrativa, cível e penal; 
. Prazos prescricionais; 
. Responsabilidade Objetiva; 
. Danos material e moral; e, 
. Fixação do valor da indenização. 
 
6- RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA: 
. Noções de sindicância e processo administrativo disciplinar (Lei 8.112/90) 
 
METODOLOGIA   

1- Exposição dos temas com ênfase na jurisprudência e na prática;  
2- Exemplos de casos concretos; e, 3- Interação direta com os participantes. 

 
PALESTRANTES    

FLÁVIO GRUCCI 

Advogado, Professor e Palestrante. Bacharel em Direito pelo CEUB/DF há 28 anos. Advoga em Brasília 

nas áreas do Direito Civil e Administrativo. Vice-Presidente da Comissão de Direitos das Sucessões do 

 

 

 

 

Proposta contratação de curso - INOVE (0889033)         SEI 0003325-44.2021.6.02.8000 / pg. 51



 

 

 

 

IBDFAM/DF. Pós-Graduado em Direito Público e Especialista em Direito de Família, Sucessões e 

Licitações e Contratos Administrativos. Conteudista do “site” www.qualidadejurdica.com.br. 

Colaborador da TV Justiça. Colaborador da TV STJ. Colaborador da Rádio Justiça. Atividades Docentes: 

Coordenador da Pós-Graduação de Direito Civil daUPIS/DF. Professor de Direito Civil da Pós-Gradução  

de Direito Civil e Processual Civil do Proordem Cursos Jurídicos de Goiânia e Anápolis. ExProfessor de 

Direito Civil do Gran Cursos Online. Ex-Professor de Direito Civil e Administrativo da Escola Superior de 

Advocacia do Distrito Federal (ESAOAB/DF). Ex-Professor Universitário da UPIS/DF. 

 

Atividades no Poder Judiciário:  

Ex-servidor do STF, STJ e CNJ, já tendo exercido, por mais de 10 anos, os cargos de Assessor-Chefe da 

Assessoria Jurídica do Supremo Tribunal Federal, Assessor-Chefe da Assessoria Jurídica do Superior 

Tribunal de Justiça e Assessor-Chefe da Assessoria Jurídica do. 

Conselho Nacional de Justiça. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Conforme solicitado, esta é a nossa proposta para o curso In Company. 

 

Desde já agradecemos a oportunidade. 

Sem mais para o momento ficamos a disposição para maiores esclarecimentos 

que se façam necessários. 

 

 

 

 
Franciele Neves 

Consultora de Negócios – In company 
 

 

 (41) 3618-9954 / (41) 99973-4972 (WhatsApp) 

 

 incompany1@inovecapacitacao.com.br  

 

 
www.inovecapacitacao.com.br  
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 07.774.090/0001-17 DUNS®: 898347072
Razão Social: ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA
Nome Fantasia: CONEXXOES EDUCACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/05/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 25/10/2021
FGTS 16/08/2021
Trabalhista Validade: 31/10/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 04/06/2021
Receita Municipal Validade: 31/10/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

30/04/2021 (*)Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 07/05/2021 08:06 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

07.774.090/0001-17

Data da consulta: 07/05/2021 08:06:26 
Data da última atualização: 06/05/2021 18:00:26

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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03736944403Usuário:

07/05/2021 09:06:56Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRE Adimplente07774090

Total de Registros

Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS 
TERMOS DO ART. 2º, V, DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO 

DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016. 
 

RAZÃO SOCIAL: ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES EDUCAÇÃO 
EMPRESARIAL LTDA., 
CNPJ: 07.774.090/0001-17,  
CPF do Sócio Majoritário: 024.119.763-56 
Endereço: Av. Tancredo Neves, nº 274, Bloco A, sala 718, Centro Empresarial 
Iguatemi, Caminho das Árvores, Salvador/BA CEP: 41820-020 
Contato telefônico: (71) 3176-3388 / 9188-3163 
Email: incompany@conexxoe.com.br 
Dados Bancário: Banco do Brasil - Ag. 2971-8/ C/C.: 99805-2 | Banco Itaú - 
Ag. 0935/ C/C.: 74821-0 

Declaramos, para fins de atendimento às Resoluções CNJ nº 07/05 e 229/16, que não 
constam no quadro societário desta empresa cônjuges, companheiros ou parentes em 
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como 
de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados 
direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada 
da licitação vinculada ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE 
ALAGOAS. 
Estamos ciente que a vedação se estende às contratações cujo procedimento licitatório 
tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores geradores de 
incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções , assim como 
às licitações iniciadas até 6(seis) meses após a desincompatibilização, bem como, que 
a contração de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor não abrangido 
pelas hipóteses expressas de nepotismo poderá ser vedada pelo tribunal, quando, no 
caso concreto, identificar risco potencial de contaminação no processo licitatório. 
Pela presente declaração esta empresa certifica sob as penas da lei que não incorre em 
nenhuma das vedações descritas na Resolução CNJ nº 07/5 e 229/16. 

Salvador 04 de maio de 2021 

 

......................................................................................................... 
Jose Augusto Leite Melo 

              Representante Legal 
RG nº 0968182984 / CPF 110.740.355-34 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 23.880.650/0001-74 DUNS®: 943515500
Razão Social: INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/02/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 04/10/2021
FGTS 20/08/2021
Trabalhista Validade: 08/10/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 05/08/2021
Receita Municipal Validade: 06/07/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 07/05/2021 08:12 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

23.880.650/0001-74

Data da consulta: 07/05/2021 08:06:26 
Data da última atualização: 06/05/2021 18:00:26

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO 

 

INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA. ME , inscrita no CNPJ 

nº 23.880.650/0001-74 por intermédio do seu representante legal o(a) 

Sr(a)VANESSA GONZAGA DA SILVA  portador da Carteira de Identidade nº 

9.206.349-6 e do CPF nº 050.417. 589 - 05 DECLARA, sob as penalidades da 

Lei, atendendo ao artigo 2º da Resolução CNJ nº 07/2005, que nenhum dos 

sócios da empresa é cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos 

membros ou Juízes vinculado ao TRE/AL, ou de servidor investido em cargo 

de direção e assessoramento desse Tribunal. 

Sendo assim, firmo o presente. 

 

Curitiba, 30 de Abril de 2021 
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03736944403Usuário:

07/05/2021 09:05:53Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA Adimplente23880650

Total de Registros

Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de maio de 2021.
Senhor Diretor,
Trata-se de procedimento inaugurado pela

CODES/SRACF objetivando implementar à capacitação dos
servidores ocupantes de cargos e funções comissionadas de
natureza gerencial neste Tribunal, em obediência aos
parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 5º da Lei nº 11.416/2006.

A Unidade Técnica, por meio do evento 0885722,
apresentou as questões voltadas à definição do público-
alvo, sobre o conteúdo programático da capacitação proposta,
bem como, sugeriu, s.m.j, que curso proposto aborde temas
associados ao Assédio Moral, Assédio Sexual e Discriminação.

 Tal tema foi sugerido em virtude do que preconiza
a Resolução CNJ nº 351/2020 (Política de Prevenção e
Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da
Discriminação), inclusive como ação de desenvolvimento
gerencial, nos termos tratados no SEI 0011814-
07.2020.6.02.8000.

Por fim, a referida Seção informou que a
capacitação em tela está prevista no PAC 2021, homologado
por conduto dos autos SEI 0007900-
32.2020.6.02.8000 (Relatório 0838367), bem como, que existe
disponibilidade orçamentária, na Ação de Capacitação de
Recursos Humanos, suficiente para custear a contratação de
qualquer uma das propostas acima listadas, inclusive a mais
onerosa, ou seja, no valor de R$54.000,00 (cinquenta e quatro
mil reais).

Desta forma, encaminhamos os autos a Vossa
Senhoria para a análise da proposta de capacitação dos
gestores que ocupam cargos e funções de natureza gerencial
e, caso haja o interesse da administração, faz-se necessário
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deliberar sobre:
"1. o público-alvo, especificamente no tocante
à confirmação do enquadramento dos
novos comissionamentos à previsão legal;
2. a definição do tema da capacitação,
confirmando-se o tema proposto ou indicando
novo tema. Sendo acatada a propsota de
tema, qual das propostas está mais alinhada às
necessidades do Tribunal, especialmente
visando se atende ao disposto Resolução CNJ
nº 351/2020 (Política de Prevenção e
Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio
Sexual e da Discriminação);
3. caso seja identificada a adequação de
alguma proposta aos interesses do Órgão, que
seja apreciada a regularidade da contratação e
adotada as demais medidas que o caso
requer."

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 07/05/2021, às 13:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0889494 e o código CRC BE07CEEE.

0003325-44.2021.6.02.8000 0889494v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de maio de 2021.
Trata-se de manifestação da Secretaria de Gestão de

Pessoas visando promover a capacitação dos servidores ocupantes de
cargos e funções comissionadas de natureza gerencial neste
Tribunal, em obediência aos parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 5º da Lei
nº 11.416/2006.

Assim, objetivando o aperfeiçoamento da instrução,
encaminhem-se os autos à AJ-DG para manifestação relativamente à
definição do público-alvo, considerando os
questionamentos suscitados  no expediente exordial e à AGE para
análise e manifestação, tendo em conta o conteúdo programático
sugerido pela SRACF e respectivas propostas.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 11/05/2021, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0890260 e o código CRC BA0CDF35.

0003325-44.2021.6.02.8000 0890260v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2021.
Senhor Diretor-Geral,
 
 A indicação de tema necessário à capacitação de

servidores que se encontram em cargos de chefia constitui,
indubitavelmente, matéria inerente à gestão de pessoas do
Tribunal. Da análise perfunctória dos autos, observo que o
tema já foi proposto pela área técnica competente.

No que diz respeito à definição da melhor proposta
dentre aquelas apresentadas na mesma temática, há que se
ressaltar, igualmente, que a área técnica da SGP deve
fornecer, de forma objetiva, todos os subsídios para que a Alta
Administração, Presidência e Diretoria-Geral, tenha condições
de fazer a deliberação assertiva sobre a melhor proposta,
decidindo, portanto, sob o ponto de vista do
binômio necessidade-adequação.

Em suma, a indicação sobre "qual das propostas
está mais alinhada às necessidades do Tribunal,
especialmente visando se atende ao disposto Resolução CNJ
nº 351/2020 (Política de Prevenção e Enfrentamento do
Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação)", deve
ser feita pela SGP, unidade que possui atribuição
regulamentar para atuar na política de gestão de pessoas do
Tribunal, ficando a Alta Admistração com a decisão final sob
acolhimento ou não da proposta indicada.

Ante o exposto, volvo os autos à conclusão,
sugerindo retorno do processo à SGP para devida instrução.
Após, que o processo siga para deliberação de Vossa Senhoria
e do Excelentíssimo Desembargador Presidente.
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Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 12/05/2021, às 12:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0891112 e o código CRC F63E29BB.

0003325-44.2021.6.02.8000 0891112v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2021.
Senhor Diretor-Geral, 
 
Com todas as vênias devidas, em que pese o

encaminhamento de Vossa Senhoria (0890260), solicitando
manifestação relativamente à definição do público-alvo,
considerando os questionamentos suscitados  no Memorando
373 (0885722), subscrito pela Chefe da Seção de
Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional - SRACF,
esta Assessoria Jurídica não encontrou matéria jurídica a ser
examinada.

De acordo com o mencionado expediente, dentre as
funções comissionadas criadas recentemente, existem as FC-6
de Chefe de Seção, que, ao ver daquela unidade , estariam
equiparadas às situações preexistentes, sendo alcançadas pelo
citado §3º, por possuírem natureza gerencial. Por outro
lado, restaria  pendente a definição da existência de
vínculo de subordinação e poder de decisão,
especificamente, na criação dos Cargos em Comissão
abaixo listados:

1. Assessor de Acessibilidade e
Relações Institucionais (possui
estrutura hierárquica que sugere a
existência de vínculos de
subordinação);
2. Assessor de Planejamento e Gestão
da Atividade Correicional;
3. Assessor da Secretaria de
Administração.

Nenhuma unidade melhor para dirimir a  dúvida em
Despacho AJ-DG 0891218         SEI 0003325-44.2021.6.02.8000 / pg. 67



tela que a própria Secretaria de Gestão de Pessoas, razão pela
qual esta Assessoria Jurídica recomenda o encaminhamento
dos autos àquela unidade, para esclarecimento da questão.

 
Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 12/05/2021, às 10:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 12/05/2021, às 10:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0891218 e o código CRC EA06C63A.

0003325-44.2021.6.02.8000 0891218v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2021.
À Secretaria de Gestão de Pessoas para, por sua

unidade competente, dar continuidade à instrução do
procedimento em tela, visando à capacitação dos servidores
ocupantes de cargos e funções comissionadas de natureza
gerencial neste Tribunal, considerando, para tanto, as
ponderações ofertadas no Despacho AGE 0891112 e Despacho
AJ-DG 0891218, com as quais aquiesço.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 12/05/2021, às 18:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0891730 e o código CRC 9CA69ADF.

0003325-44.2021.6.02.8000 0891730v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2021.
À CODES/SRACF para cumprimento do despacho

GDG 0891730

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 13/05/2021, às 13:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0891972 e o código CRC D666AAE2.

0003325-44.2021.6.02.8000 0891972v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2660 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Secretária,
 
Retornaram os presentes autos a esta unidade com a

determinação superior para que esta SRACF:
- indique a melhor proposta de contratação de curso para

o Órgão, dentre aquelas colhidas e juntadas a este
Processo (0889005) (0889007) (0889010), sob o ponto de vista do
binômio necessidade-adequação, para que a alta administração possa
deliberar assertivamente;

- defina se os cargos recém-criados de Assessor de
Acessibilidade e Relações Institucionais; Assessor de
Planejamento e Gestão da Atividade Correicional e Assessor
da Secretaria de Administração, são considerados ou não como
de natureza gerencial, a partir da análise dos aspectos "vínculo de
subordinação" e "poder de decisão".

Quanto a esse último assunto, apesar de entendermos, e
com as devidas vênias, que esta Seção não possui as competências
necessárias para tal mister, elaboramos o quadro abaixo, no intuito
de demonstrar os fundamentos de nossa análise e as respectivas
conclusões:

CARGO VÍNCULO DE SUBORDINAÇÃO PODER DE DECISÃO CONCLUSÃO

 Assessor de Acessibilidade e Relações
Institucionais

Consultando o SGRH, identificamos a
existência de dois Assistentes
subordinados ao referido Assessor,
caracterizando vínculo de
subordinação

Consultando o artigo 15 da
Resolução TRE/AL nº
16.106/2021, entendemos, s.m.j,
que se trata de um cargo onde
há poder de decisão,
considerando algumas
atribuições como: coordenar,
orientar, gerenciar, etc.

Entendemos
q u e é de
natureza
gerencial

Assessor de Planejamento e Gestão da
Atividade Correicional

Consultando o SGRH, não
identificamos a existência de vínculo
de subordinação, em relação ao cargo

Consultando o artigo 15 da
Resolução TRE/AL nº
16.106/2021, identificamos
atribuições imputadas ao cargo,
como: elaborar, propor,
acompanhar, realizar, assistir,
assessorar, etc, as quais, no
nosso ver, e s.m.j, não
caracterizem poder de decisão.

Entendemos
que não é de
natureza
gerencial

Assessor da Secretaria de Administração
Consultando o SGRH, não
identificamos a existência de vínculo
de subordinação, em relação ao cargo

Consultando o artigo 15 da
Resolução TRE/AL nº
16.106/2021, identificamos
atribuições imputadas ao cargo,
como: assessorar, promover
estudos, apresentar projetos,
auxiliar, propor, elaborar, etc, as
quais, no nosso ver, e s.m.j, não
caracterizem poder de decisão.

Entendemos
que não é de
natureza
gerencial

 
No tocante à indicação da melhor proposta de curso,
CONSIDERANDO os elementos essenciais a qualquer

análise dessa natureza, como a abordagem
do conteúdo programático, apresentação da proposta, currículo do
instrutor, metodologia de ensino,

CONSIDERANDO a correlação observada entre o
conteúdo programático do curso e o texto da Resolução CNJ nº
351/2020, que institui, no âmbito do Poder Judiciário, a Política de
Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e
da Discriminação,

CONSIDERANDO as experiências positivas vivenciadas
por este Tribunal com os cursos ofertados, a partir da contratação da
empresa Conexxões, em termos de organização, diligências,
qualidade no material ofertado e conteúdo programático, qualificação
de instrutores, etc,
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Sugerimos a indicação da proposta 0895208, entendendo,
s.m.j., ser a mais adequada para o caso em deslinde, esclarecendo
que se trata de uma proposta praticamente idêntica à 0889005, mas
com alguns itens minimamente reformulados, a exemplo de
"objetivos" e "ementa", permanecendo inalterados todos os demais
itens, encaminhada neste momento pela empresa proponente, com o
objetivo de torná-la mais compatível com os ditames da Resolução
CNJ nº 351/2020. 

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 20/05/2021, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0894117 e o código CRC 97EB1BF2.

0003325-44.2021.6.02.8000 0894117v48
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CURSO EAD  

Ao TRE/AL 

Sra. Rosana | 19 de maio de 2021 

 

Prevenção e Enfrentamento do 
Assédio Moral, do Assédio 
Sexual e da Discriminação 

GESTÃO ORGANIZACIONAL 
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APRESENTAÇÃO 

Atendendo resolução Resolução Nº 351 de 28/10/2020 do CNJ, que define 

política para Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e 

da Discriminação, esta proposta tem por objetivo sensibilizar servidores do 

tribunal para uma atuação profissional pautada no respeito á dignidade humana, 

nas condutas de uma convivência ética, criando estratégias para interditar todas 

as formas de violência e discriminação e garantindo o direito a saúde e segurança 

no trabalho de todos. Pra cumprir esse objetivo, é proposto a realização de curso 

de capacitação sobre o tema assédio moral, organizacional e sexual nas 

organizações. O curso será destinado a 120 participantes do TRE/AL, na 

modalidade online. 

 

A realização dessa atividade é, por definição, uma tarefa complexa e depende de 

inúmeros fatores, o que exige a apresentação de alguns pressupostos que devem 

orientar a execução dessa capacitação:  

 

1. Reconhecer e respeitar as diferentes estruturas de funcionamento do ser 

humano é fundamental para construção de sentido do trabalho. O 

reconhecimento é a passagem obrigatória para mobilizar as pessoas renovando 

sua capacidade no registro da atividade e da ação. Sem o reconhecimento não 

há o engajamento na ação. A violência e o assédio refletem a falta deste 

reconhecimento;  

 

2.No horizonte do reconhecimento deve estar delineada como uma necessidade 

intersubjetiva ética e técnica: o objetivo da cooperação. Os servidores devem ter 

claro que a cooperação é um importante fator de prevenção das práticas de 

violência e assédio moral, para tal, é necessário que as regras do trabalho 

contemplem todas as suas dimensões: técnica para organizar as atividades, social 

para organizar as relações entre os agentes, ética para proporcionar os valores e 

as normas de referência e por fim, da ordem da linguagem, anuncia-se no âmbito 

de uma prática da fala; 
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3.A violência e o assédio moral não pode ser um mero objeto de investigação 

para uma utilização estratégica de informações. Implica sempre uma expectativa 

de alívio e uma demanda de mudança por parte dos que sofrem. Escutar a palavra 

sobre o sofrimento que deriva destas práticas é aceitar o risco de não estar mais 

na mesma posição subjetiva e social anterior. 

 

Esses pressupostos são fundamentais para viabilizar os objetivos específicos da 

atividade proposta.  

 

OBJETIVOS  

O curso tem por objetivos : 

1.Sensibilizar sobre a temática assedio moral, considerando as recomendações 

da resolução Resolução Nº 351 de 28/10/2020 do CNJ, que define política para 

Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da 

Discriminação.  

2.Apresentar abordagens científicas para subsidiar o desenvolvimento de uma 

cultura de prevenção dos riscos das práticas de violência e do assédio moral no 

trabalho.  

3.Discutir as estratégias para uma atuação profissional pautada na prevenção e 

enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação 

EMENTA 

Serão apresentados os conceitos, características e consequências do assédio 

moral, sexual e da discriminação por meio de exposição oral seguida de 

perguntas. Para tal, será desenvolvido com base nos seguintes conteúdos:  

1.Conceito, características e exemplos de práticas discriminatórias, de violência 

psicológica no trabalho, de assédio moral e de assédio sexual.  

2.Origens sócio-históricas do assédio moral, organizacional e sexual nos 

contextos de trabalho.  
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3.Modos de gestão da organização do trabalho e suas implicações para 

discriminação, violência psicológica e práticas de assédio moral e sexual.  

4.Atuação profissional pautada no respeito á dignidade humana, nas condutas de 

uma convivência ética. 

5.Estratégias para interditar as formas de violência e discriminação, garantindo o 

direito a saúde e segurança no trabalho.  

6.Danos físicos, psicossociais e organizacionais causados pelo assédio moral e 

impactos na saúde e na segurança no trabalho. 7.Ações para prevenção e 

enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação  

Com esse conteúdo base das discussões, pretende-se articular teoria e prática, 

bem como a participação dos gestores na construção dos encaminhamentos. 

 

METODOLOGIA PROPOSTA  

O Curso Ao Vivo (síncrono), composto por aulas ao vivo e material complementar 

para leitura, disponibilizado durante 30 dias. Em curso, haverá interatividade com 

o instrutor para esclarecimentos de dúvidas e discussão de casos práticos com 

interação individual e coletiva, na plataforma disponibilizada. 

A metodologia consistirá em: 

  

 Curso Ao Vivo: será distribuído em 2h ou 4h diárias, conforme acordo entre 

a Conexxões e a Organização, com interação entre o professor e o aluno 

 Ebook com material para leitura e compreensão 

 Fórum para discussão entre os alunos e com o professor 

 Exercícios  

E afinal, quais são as diferenças entre EAD e Ao Vivo? 

→ EAD (Ensino à distância): Tem como característica principal as aulas gravadas. 

Ou seja, o aluno pode estudar no seu próprio ritmo, até completar o curso. Elas 

são acessadas pela internet e ficam armazenadas em um ambiente especialmente 

desenvolvido para promover o aprendizado. Ao final do curso o aluno receberá 

um certificado de participação. 
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→ Ao Vivo: Esse tipo de modalidade se aproxima mais dos treinamentos 

presenciais onde o aluno participa do treinamento em tempo real que possibilita 

a interação com os instrutores e demais alunos. Nos cursos Ao Vivo as aulas serão 

realizadas em horário pré-agendados e os alunos também receberão certificado 

de participação após a conclusão. 

A Conexxões atualmente oferece ambos os tipos de treinamentos para os alunos 

terem ainda mais opções para aprimorar seus conhecimentos.  

INSCRIÇÃO 

A Organização deve apresentar a Conexxões a lista dos servidores que 

participarão do Curso, em até 10 dias antecedentes ao início do curso, constando: 

nome completo, CPF, e-mail, telefone, cargo e departamento. Após a inscrição, 

cada servidor receberá o link para acesso a plataforma, bem como usuário e 

senha. 

CERTIFICADO 

O certificado será disponibilizado online. É obrigatório ter 75% de frequência. 
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REQUISITOS TÉCNICOS RECOMENDADOS 

 

Antes do início da videoconferência, os requisitos abaixo listados devem ser 

avaliados para o bom funcionamento da plataforma e aproveitamento do curso. 

Recomendamos as seguintes especificações técnicas mínimas de hardware e 

software: 

 Computador com bom desempenho; 

 Conexão de internet via cabo e velocidade mínima de 10mbps; 

 Webcam e microfone; 

 Sistema de sonorização com qualidade (preferencialmente fone); 

Navegador: Utilizar preferencialmente o Google Chrome, ou as versões 

atualizadas do Mozilla Firefox e Internet Explorer. 

Importante: Se as especificações mínimas não forem atendidas, a qualidade 

da transmissão (áudio e vídeo) poderá ser comprometida. 

 

AMBIENTE 

Curso ministrado em plataforma de videoconferência, totalmente ao vivo. 

 

ACESSO 

Após a inscrição e confirmação de pagamento o participante receberá e-mail com 

instruções de acesso ao ambiente virtual e plataforma de videoconferência. 

 

DISPONIBILIDADE 

Replay: As aulas poderão ser assistidas por até 2 dias após a sua realização. 

 

CARGA HORÁRIA 

Carga horária do curso é de 30h. 
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CONTEUDISTA/INSTRUTOR 
 

ANA MAGNÓLIA MENDES 
 

Consultora associada à Conexxões Educação. Professora do Departamento de 

Psicologia Social e do Trabalho e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

Social, do Trabalho e das Organizações da Universidade de Brasília (UnB). Pós-

Doutorado na Université Côte d’Azur, France, no Freudian-Lacanian Institute 

Après-Coup Psychoanalytic Association em parceria com a School of Visual Arts, 

New York (EUA) e no Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM, Paris). 

Doutorado e mestrado em Psicologia pela UnB, sanduíche na Universidade de 

Bath, Inglaterra, graduação em Psicologia na UFPE. Coordenadora do Núcleo 

Trabalho, Psicanálise e Crítica Social, Líder do Grupo de Pesquisa Psicanálise e 

Trabalho no CNPq/UnB. Coordenadora do Projeto "Clínica Psicanalítica com 

Trabalhadores em Adoecimento" na UnB. Membro do Grupo de Pesquisa 

Trabalho, Constituição e Cidadania da Faculdade de Direito da UnB. Pesquisador 

convidado da Especialização em Filosofia Social do Trabalho no CNAM, Paris. 

Sites www.psto.com.br; www.nucleotrabalho.com.br; 

 

 

A CONEXXÕES se responsabiliza pela substituição do palestrante apresentado, desde 

que seja previamente autorizado, caso ocorra alguma necessidade previamente 

identificada, oriundo de problemas não previsto na data de confirmação, por um 

profissional da mesma qualificação e experiência técnica. 
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INVESTIMENTO 

CURSO 

CARGA 

HORÁRI

A 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 
DATA 

INVESTIMENTO 

 

Palestra 1h30 100 
A 

definir 
(bônus) 

Curso de Capacitação 

Prevenção e 

Enfrentamento do 

Assédio Moral, do 

Assédio Sexual e da 

Discriminação              

(ao vivo) 

30h 
(por 

turma) 

120, dividido em 

2 turmas com 60 

participantes 

cada 

A 

definir 

 

 

R$ 54.000,00 (cinquenta e 

quatro mil reais) 

valor total de investimento 

para contratação 2 turmas:  

 

 

RESPONSABILIDADES DA CONEXXÕES 

• Material didático virtual (curso) 

• Metodologia aplicada / Resultados alcançados 

• Certificado virtual - será disponibilizado após a conclusão do curso, sob 

aprovação e frequência mínima exigida (75% de participação). 

 

• Relatório final após a realização do curso (percentual de participações / 

assiduidade / comentários / principais dúvidas / sugestões). 

 

RESPONSABILIDADES DO TRE/AL 

• Acesso à rede mundial de computadores (Internet) aos participantes inscritos 

• Responsável pela exatidão e atualização das informações cadastradas pelo 

participante no portal, tais como, nome completo, RG, CPF, endereço, telefone, 

cargo e departamento 

 

 

 

 

 Certificado com QR Code para validação 
de autenticidade 
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MOTIVOS PARA ESCOLHER A CONEXXÕES EDUCAÇÃO 

 

DEPOIMENTOS 
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NOSSOS CLIENTES 
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DADOS CADASTRAIS 

RAZÃO 

SOCIAL 

ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES EDUCAÇÃO EMPRESARIAL 

LTDA 

CNPJ 07.774.090/0001-17 IE Isento IM 270.468.090/0001/27 

ENDEREÇO Centro Empresarial Iguatemi (Bloco A/Sala 718) - Av. Tancredo 

Neves,  

274, Pituba, Salvador/BA | CEP: 41820-020 

DADOS 

BANCÁRIOS 

Banco do Brasil - Ag. 2971-8/ C/C.: 99805-2 | Banco Itaú - Ag. 0935/  

C/C.: 74821-0 

 

Essa proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.  

 

Islayne Araujo Adan 

Coordenação In Company 

71 3176-3388 | incompany@conexxoes.com.br  

www.conexxoes.com.br  
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de maio de 2021.
Senhor Diretor,
Trata-se de procedimento inaugurado pela

CODES/SRACF objetivando implementar à capacitação dos
servidores ocupantes de cargos e funções comissionadas de
natureza gerencial neste Tribunal, em obediência aos
parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 5º da Lei nº 11.416/2006.

Em atenção ao despacho GDG 0891730, os autos
retornaram à SRACF para complementar a presente instrução,
considerando, neste momento, as ponderações ofertadas no
Despacho AGE 0891112 e Despacho AJ-DG 0891218.

A Unidade Técnica, no mencionado
evento, apresentou um quadro explicativo no qual demonstra
as conclusões daquela Unidade sobre se os cargos recém-
criados de Assessor de Acessibilidade e Relações
Institucionais; Assessor de Planejamento e Gestão da
Atividade Correicional e Assessor da Secretaria de
Administração, são considerados ou não como de natureza
gerencial.

Por fim, sugeriu a indicação da proposta 0895208,
por ser, s.m.j, a mais adequada para o caso em tela.

Desta forma, encaminho os autos a Vossa Senhoria
para análise, deliberação ou para providência que entender
necessária.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 20/05/2021, às 18:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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0895303 e o código CRC FD0F8485.

0003325-44.2021.6.02.8000 0895303v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de maio de 2021.
 
Esclarecidas as questões relativas à indicação do melhor

plano de contratação de curso para o órgão, bem como sobre a natureza
gerencial dos cargos em comissão recém-criados nesta Corte Eleitoral
(0894117), oriento a remessa dos autos à Secretaria de Administração para,
por meio da SEIC, aferir a compatibilidade de preços da proposta 0895208, na
forma do art. 8º e seguintes da Res. TRE-AL de n.º 15.787/2017.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 21/05/2021, às 08:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0895341 e o código CRC E2ACF8F2.

0003325-44.2021.6.02.8000 0895341v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de maio de 2021.
Em atenção ao Despacho GDG 0895341, remeto os

presentes autos à SEIC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/05/2021, às 19:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0895862 e o código CRC 84FEB7B9.

0003325-44.2021.6.02.8000 0895862v1
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E-mail - 0896099

Data de Envio: 
  24/05/2021 13:37:49

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    incompany@conexxoes.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Documentação complementar. Curso. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0003325-44.2021.6.02.8000

À empresa Escola de Negócios Conexxões Educação Empresarial Ltda

Prezada Islayne,

Boa tarde,

Com o objetivo de darmos prosseguimento à instrução de contratação do Curso de Capacitação
Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação (ao vivo), carga
horária 30h, conforme proposta anexa; solicitamos, por gentileza, que sejam enviadas cópias de 3 (três)
ou mais notas fiscais e/ou notas de empenho, referentes a contratações do mesmo curso para outras
empresas privadas ou órgãos públicos, para fins de verificação da compatibilidade do preço apresentado.

Encaminho ainda, em anexo, modelo de declaração de inexistência da prática de nepotismo, exigência
para as contratações diretas, para preenchimento e assinatura.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

Anexos:
    Proposta_0895208_proposta_ajustada_OBJETIVOS_e_EMENTA_Curso_EAD___Prevencao_e_Enfrentamento_do_Assedio_Moral__do_Assedio_Sexual_e_da_Discriminacao__ao_vivo_AT__1_.pdf
    Declaração CNJ..pdf
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De: <incompany@conexxoes.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Data: 25/05/2021 05:07 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. Documentação complementar. Curso. TREAL

Prezada Ana Paula,

Boa tarde!

Segue anexo a documentação solicitada.

Não tenho notas especificas sobre o tema, no entanto envio notas de cursos com estruturas similar.

Gen leza confirmar o recebimento.

Atenciosamente,

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: segunda-feira, 24 de maio de 2021 13:38
Para: incompany@conexxoes.com.br
Assunto: Solicitação. Documentação complementar. Curso. TREAL

SEI 0003325-44.2021.6.02.8000

À empresa Escola de Negócios Conexxões Educação Empresarial Ltda

Prezada Islayne,

Boa tarde,

Com o obje vo de darmos prosseguimento à instrução de contratação do Curso de Capacitação Prevenção e
Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação (ao vivo), carga horária 30h, conforme
proposta anexa; solicitamos, por gen leza, que sejam enviadas cópias de 3 (três) ou mais notas fiscais e/ou notas
de empenho, referentes a contratações do mesmo curso para outras empresas privadas ou órgãos públicos, para
fins de verificação da compa bilidade do preço apresentado.

Encaminho ainda, em anexo, modelo de declaração de inexistência da prá ca de nepo smo, exigência para as
contratações diretas, para preenchimento e assinatura.
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Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL CNPJ nº: 06.015.041/0001-38 Avenida Aristeu de Andrade, 377 -
Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

Anexados:

Arquivo: Declaração CNJ.pdf
Tamanho:
161k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: JUSTIFICATIVA DE
PREÇO - AL.pdf

Tamanho:
121k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: NETREMG.pdf
Tamanho:
199k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: NE TJPA.pdf
Tamanho:
45k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: SEI_TRE-PE - 1223303 -
Nota de Empenho.pdf

Tamanho:
82k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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DECLARAÇÃO 
 
 

        A empresa Escola de Negócios Conexxões-Educação Empresarial LTDAME, 
inscrita no CNPJ sob o n° 07774090/0001-17, por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) Jose Augusto Leite Melo portador(a) da Carteira de 
Identidade - RG nº 0968182984 e do CPF nº 110.740.355-34 . " Declaramos,  sob as 
penas da lei, e nos termos do artigo 2º, V, da Resolução CNJ Nº 07/2005, com redação 
dada pela Resolução CNJ Nº 229/2016, NÃO SER cônjuge, companheiro(a) ou parente 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, de Membros ou Juízes 
vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS, ou de 
servidor investido em cargo de Comissão ou de Assessoramento do Quadro de Pessoal 
daquele Tribunal. Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os 
efeitos legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar a imputação de 
sanções civis, administrativas, bem como a sanção penal prevista no art. 299 do Código 
Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo: 
 
Art. 299  Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou 
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. 
Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 
(um) a 3 (três) anos, se o documento é particular. 
 
Salvador, 25 de maio de 2021

 
 
 

 
 

_________________________________________________ 
José Augusto Leite Melo 

Diretor  
Representante Legal 
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Justificativa de Preços 
 

Documento 
Analisado 

Objeto 

Carga 
horária 

total 

Por turma* 

Nº de 
Alunos 

 
Por turma* 

Valor por 
participante Valor total  

Proposta  TRE/AL 
Curso EAD - Prevenção e Enfrentamento 
do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da 
Discriminação  ao vivo + Palestra (bônus) 

30h 
 

60 

R$ 450,00 

 
 
 

R$ 54.000,00 
 
 
 

30h 60 

NE:2021723 
para cliente: TRE/MG 

Curso EAD  GOVERNANÇA, 
INTEGRIDADE, CONTROLE INTERNO E 

GESTÃO DERISCOS. 
20h 

 
06 
 

R$ 1.482,00 R$ 8.892,00 

NE:20213751 
para cliente: TJ/PA 

Curso EAD  Curso prático Conta 
Vinculada por fator gerador 

24h 
 

02 
 

R$ 1.560,00 R$ 3.120,00 

NE:2020000757 
para cliente: TRE/PE 

Curso EAD - Conceitos e Prática em 
Planejamento Estratégico 

20h 
 

03 
 

R$ 1.560,00 R$ 4.680,00 

  
1- O valor menor proposto por participante ao TRE/AL em comparação ao proposto ao TRE/MG (nota de empenho nº: 

2021723) deve ao fato de termos concedido um super desconto, devido o número de vagas contratado. 
 

2- O valor menor proposto por participante ao TRE/AL em comparação ao proposto ao TJ/PA (nota de empenho nº: 
20213751) deve ao fato de termos concedido um super desconto, devido o número de vagas contratado. 
 

3- O valor menor proposto por participante ao TRE/AL em comparação ao proposto ao TRE/PE (nota de empenho nº 
2020000757) deve ao fato de termos concedido um super desconto, devido o número de vagas contratado. 

 
*Reiteramos que o valor por participante proposto ao TRE/AL de R$ R$ 450,00 só tem validade para esse 
curso nesse formato, com essa quantidade total de participantes 120. 

 
 

_________________________________________________ 
José Augusto Leite Melo 

Diretor  
Representante Legal 
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De: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>
Para: incompany@conexxoes.com.br
Data: 25/05/2021 05:49 PM
Assunto: Re: [seic] RES: Solicitação. Documentação complementar. Curso. TREAL

Boa tarde Islayne,

Uma vez que a empresa não tem comprovação, para o mesmo curso proposto a este Tribunal, seria possível o
envio de comprovação para cursos que se aproximem mais da temática, encaminhando mais algumas notas de
empenho? Obrigada.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: <incompany@conexxoes.com.br>
To: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Date: Tue, 25 May 2021 17:07:19 -0300
Subject: [seic] RES: Solicitação. Documentação complementar. Curso. TREAL

Prezada Ana Paula,

Boa tarde!

Segue anexo a documentação solicitada.

Não tenho notas especificas sobre o tema, no entanto envio notas de cursos com estruturas similar.

Gen leza confirmar o recebimento.

Atenciosamente,

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: segunda-feira, 24 de maio de 2021 13:38
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Para: incompany@conexxoes.com.br
Assunto: Solicitação. Documentação complementar. Curso. TREAL

SEI 0003325-44.2021.6.02.8000

À empresa Escola de Negócios Conexxões Educação Empresarial Ltda

Prezada Islayne,

Boa tarde,

Com o obje vo de darmos prosseguimento à instrução de contratação do Curso de Capacitação Prevenção e
Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação (ao vivo), carga horária 30h, conforme
proposta anexa; solicitamos, por gen leza, que sejam enviadas cópias de 3 (três) ou mais notas fiscais e/ou
notas de empenho, referentes a contratações do mesmo curso para outras empresas privadas ou órgãos
públicos, para fins de verificação da compa bilidade do preço apresentado.

Encaminho ainda, em anexo, modelo de declaração de inexistência da prá ca de nepo smo, exigência para as
contratações diretas, para preenchimento e assinatura.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL CNPJ nº: 06.015.041/0001-38 Avenida Aristeu de Andrade, 377 -
Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
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De: <incompany@conexxoes.com.br>
Para: "'Ana Paula Gomes Silva'" <anasilva@tre-al.jus.br>
Data: 25/05/2021 06:18 PM
Assunto: RES: [seic] RES: Solicitação. Documentação complementar. Curso. TREAL

Prezada Ana Paula,

Relacionado a assédio moral, infelizmente não temos.
Veja se conseguem tramitar com essas notas. Como disse, são cursos com a mesma estrutura.

De: Ana Paula Gomes Silva [mailto:anasilva@tre-al.jus.br]
Enviada em: terça-feira, 25 de maio de 2021 17:49
Para: incompany@conexxoes.com.br
Assunto: Re: [seic] RES: Solicitação. Documentação complementar. Curso. TREAL

Boa tarde Islayne,

Uma vez que a empresa não tem comprovação, para o mesmo curso proposto a este Tribunal, seria possível o
envio de comprovação para cursos que se aproximem mais da temática, encaminhando mais algumas notas de
empenho? Obrigada.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: <incompany@conexxoes.com.br>
To: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Date: Tue, 25 May 2021 17:07:19 -0300
Subject: [seic] RES: Solicitação. Documentação complementar. Curso. TREAL

Prezada Ana Paula,

Boa tarde!

Segue anexo a documentação solicitada.
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Não tenho notas especificas sobre o tema, no entanto envio notas de cursos com estruturas similar.

Gentileza confirmar o recebimento.

Atenciosamente,

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: segunda-feira, 24 de maio de 2021 13:38
Para: incompany@conexxoes.com.br
Assunto: Solicitação. Documentação complementar. Curso. TREAL

SEI 0003325-44.2021.6.02.8000

À empresa Escola de Negócios Conexxões Educação Empresarial Ltda

Prezada Islayne,

Boa tarde,

Com o objetivo de darmos prosseguimento à instrução de contratação do Curso de Capacitação
Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação (ao vivo), carga
horária 30h, conforme proposta anexa; solicitamos, por gentileza, que sejam enviadas cópias de 3
(três) ou mais notas fiscais e/ou notas de empenho, referentes a contratações do mesmo curso para
outras empresas privadas ou órgãos públicos, para fins de verificação da compatibilidade do preço
apresentado.

Encaminho ainda, em anexo, modelo de declaração de inexistência da prática de nepotismo, exigência
para as contratações diretas, para preenchimento e assinatura.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL CNPJ nº: 06.015.041/0001-38 Avenida Aristeu de
Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=ZK6V0T5K3...

2 of 3 26/05/2021 13:10
E-mail Resposta. Complemento Informações. (0897100)         SEI 0003325-44.2021.6.02.8000 / pg. 102



Firefox https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=ZK6V0T5K3...

3 of 3 26/05/2021 13:10
E-mail Resposta. Complemento Informações. (0897100)         SEI 0003325-44.2021.6.02.8000 / pg. 103



Certidão Consolidada TCU. Conexxões. (0897112)         SEI 0003325-44.2021.6.02.8000 / pg. 104



Certidão Consolidada TCU. Conexxões. (0897112)         SEI 0003325-44.2021.6.02.8000 / pg. 105



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de maio de 2021.
À COMAP
Senhora Coordenadora,
 

1- Tratam os autos da participação de 120 (cento e vinte)
servidores no Curso de Capacitação Prevenção e Enfrentamento do
Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação (ao vivo), carga
horária 30h, com a inclusão de 01 (uma) palestra bônus, proposta
0895208 no valor total de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil
reais) e valor unitário de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
com a empresa Conexxões Educação, conforme Informação nº 2660 -
SRACF 0894117.

 
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para verificação da compatibilidade de preços,
despachos GDG 0895341 e GSAD 0895862.

 
3- A empresa encaminhou, para a compatibilização do

preço praticado, justicativa de preços e notas de empenho de cursos
EAD, administrados a outros órgãos públicos; que, segundo a
empresa, apresentam estrutura similar, com carga horária
aproximadas, uma vez que, não dispõe de comprovação para o curso
a ser ofertado a este Tribunal, eventos 0896923 e 0897100; relatou,
ainda, somente ser possível ofertar o desconto para o curso escolhido
por este Tribunal devido ao número de vagas contratadas e que o
valor por participante proposto ao TRE/AL d e R$ 450,00 só tem
validade para este curso, neste formato, com essa quantidade total
de 120 participantes, conforme 0896926, pág 02.

 

 
 
4- As certidões de regularidade da empresa constam nos
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eventos 0889327 e 0897112. Declaração de inexistência da prática
de nepotismo atualizada  0896926, pág 01.

 
5- Entendemos, s.m.j., demonstrada a compatibilidade de

preços e sugerimos a contratação direta, por inexigibilidade de
licitação, nos termos do Art. 25, Caput da Lei nº 8.666/93 com a
empresa Escola de Negócios Conexxões Educação Empresarial Ltda,
CNPJ: 07.774.090/0001-17 pelo valor total de R$ 54.000,00
(cinquenta e quatro mil reais).

 
 
À deliberação superior.
 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 26/05/2021, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 26/05/2021, às 16:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0897205 e o código CRC 8DA3D7E6.

0003325-44.2021.6.02.8000 0897205v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de maio de 2021.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0897205, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 26/05/2021, às 18:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0897477 e o código CRC 510D3CEF.

0003325-44.2021.6.02.8000 0897477v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de maio de 2021.
Concluída a instrução a cargo da SEIC/COMAP

(doc. 0897205), submeto os autos à Assessoria Jurídica, para
análise de conformidade legal da proposição de contratação
direta.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/05/2021, às 19:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0897509 e o código CRC C6858C1B.

0003325-44.2021.6.02.8000 0897509v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0003325-44.2021.6.02.8000
INTERESSADO : DIRETORIA GERAL
ASSUNTO : CONTRATAÇÃO DIRETA, ART. 25, caput - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA

 

Parecer nº 579 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 

Trata o presente procedimento de pretensão
de contratação da empresa ESCOLA DE NEGÓCIOS
CONEXXÕES EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ:
07.774.090/0001-17, para ministrar o Curso de Capacitação
Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio
Sexual e da Discriminação na modalidade online (ao vivo),
com carga horária 30h, com a inclusão de 01 (uma) palestra
bônus, no valor total de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil
reais) destinado a 120 (cento e vinte) servidores, ao unitário
de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), de acordo com
a proposta 0895208,

 

2. DO PROCEDIMENTO 
 

No evento 0885722, a Seção de Recrutamento,
Avaliação e Capacitação Funcional (SRACF)  informa que a
capacitação está prevista no PAC 2021, homologado por
conduto dos autos SEI 0007900-32.2020.6.02.8000
(Relatório 0838367), bem como, que existe disponibilidade
orçamentária, na Ação de Capacitação de Recursos Humanos,
suficiente para custear a contratação.

 Constam dos autos a Consulta Consolidada de
Pessoa Jurídica TCU (0897112), CADIN (0889327 - pag. 3),
CEIS (0889327, pag. 2) e a declaração negativa de prática de
nepotismo (0896926). A documentação de regularidade da
empresa foi juntada mediante consulta ao SICAF (0889327,
pag. 1). 

A compatibilidade do preço ofertado foi atestada
pela SEIC no Despacho  0897205, onde, por fim, sugere a
contratação direta, por inexigibilidade de licitação, nos
termos do Art. 25, Caput da Lei nº 8.666/93.

Eis uma apertada síntese dos fatos contidos nos
autos.  

Reservando a análise das nuanças técnicas e
financeiras às unidades competentes, passamos a opinar
 quanto aos aspectos jurídicos.

 

3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece
normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 De relevo gizar que o novel dispositivo legal
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revoga a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da
data de sua publicação, conforme segue:

Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, na data de publicação desta
Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e
os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de
agosto de 2011, após decorridos 2 (dois) anos
da publicação oficial desta Lei.

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata
o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta Lei
ou de acordo com as leis citadas no referido
inciso, e a opção escolhida deverá ser
indicada expressamente no edital ou no
aviso ou instrumento de contratação
direta, vedada a aplicação combinada desta
Lei com as citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese do caput deste
artigo, se a Administração optar por licitar de
acordo com as leis citadas no inciso
II do caput do art. 193 desta Lei, o contrato
respectivo será regido pelas regras nelas
previstas durante toda a sua vigência.

 
À vista de toda instrução precedente, há que se

registrar tal opção no Termo de Reconhecimento da
Inexigibilidade de Licitação. 

 
Dessa forma,  prossegue-se na análise da 

contratação direta, quanto ao aspecto da legalidade,  na
conformidade com o iter estabelecido no  Art. 4º, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017 (Normas de contratação), 
sabendo-se que as contratações que tenham por objeto a
realização de cursos, treinamentos, capacitação e
especializações de servidores públicos podem ser
formalizadas por intermédio de contratação direta por
inexigibilidade de licitação, com fulcro nos artigos 13 e 25 da
Lei n° 8.666, de 1993, que assim dispõem: 

"Art. 13. Para os fins desta Lei,
consideram-se serviços técnicos
profissionais especializados os trabalhos
relativos a:
(...)
VI - treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal;"
(...)
 
"Art. 25. É inexigível a licitação quando
houver inviabilidade de competição, em
especial:
(.. ) 
II - para a contratação de serviços
técnicos enumerados no art. 13 desta Lei,
de natureza singular, com profissionais
ou empresas de notória especialização,
vedada a inexigibilidade para serviços de
publicidade e divulgação;
(...)
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§ 1º Considera-se de notória
especialização o profissional ou empresa
cujo conceito no campo de sua
especialidade, decorrente de desempenho
anterior, estudos, experiências,
publicações, organização, aparelhamento,
equipe técnica, ou de outros requisitos
relacionados com suas atividades, permita
inferir que o seu trabalho é essencial e
indiscutivelmente o mais adequado à
plena satisfação do objeto do contrato."

 
 Quanto à temática  do enquadramento legal, o

Tribunal de Contas da União fixou o entendimento de que é
viável a inexigibilidade de licitação para contratações de tal
jaez, tal como consta na Decisão nº 439/1998 - Plenário,
  Acórdão nº 1.089/2003 - Plenário e Acórdão nº 654/2004 - 2ª
Câmara, entre outras, fulcrado no fato de que a natureza
dessas contratações não possibilita uma seleção dos
particulares segundo critérios objetivos, devendo a
 Administração demonstrar a singularidade do objeto a ser
executado e a notoriedade da instituição a ser contratada
(Acórdão nº 2176/2012 - Plenário), em face do que dispõe
o inciso II, do art. 25, da Lei de Licitações, sem olvidar de que
 a singularidade do objeto a ser prestado, na ensinança  de
Marçal Justen Filho, "deve ser entendida como uma
característica especial de algumas contratações de serviços
técnicos especializados. (...) singular é a natureza do serviço,
não o número de pessoas capacitadas a executá-
lo".  (Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos. 12a Edição. São Paulo: Dialética,
2008, p. 350.)

                    Nesse sentido,  a Orientação Normativa de nº 18,
de 1º de abril de 2009, da Advocacia-Geral da União - AGU
previa:

 
"EMENTA: Contrata-se por inexigibilidade
de licitação com fundamento no art. 25,
inc. II, da Lei nº 8.666, de 1993,
conferencistas para ministrar cursos para
treinamento e aperfeiçoamento, ou a
inscrição em cursos abertos, desde que
caracterizada a singularidade do objeto e
verificado tratar-se de notório
especialista."

 
Entretanto, a PORTARIA AGU nº 382, DE 21 DE

DEZEMBRO DE 2018 alterou a Orientação Normativa nº 18,
de 1º de abril de 2009 e ampliou a opção de enquadramento: 

 
"Art. 1º A Orientação Normativa nº 18, de
1º de abril de 2009, de caráter obrigatório
a todos os órgãos jurídicos enumerados
nos arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº
73, de 10 de fevereiro de 1993, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"CONTRATA-SE POR INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO
ART. 25,CAPUT OU INCISO II, DA LEI N°
8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993,
PESSOAS NATURAIS E JURÍDICAS PARA
MINISTRAR CURSOS FECHADOS PARA
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO
DE PESSOAL OU A INSCRIÇÃO EM
CURSOS ABERTOS.
O ART. 25,CAPUT, COMO
FUNDAMENTO, IMPÕE A
CONSTATAÇÃO DA INVIABILIDADE DE
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COMPETIÇÃO POR AUSÊNCIA DE
CRITÉRIO OBJETIVO DE SELEÇÃO OU
POR EXCLUSIVIDADE DO OBJETO
PERSEGUIDO PELA ADMINISTRAÇÃO,
MEDIANTE ROBUSTA INSTRUÇÃO DOS
AUTOS DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO, SEM PREJUÍZO DA
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AINDA
MAIORES POR PARTE DOS ÓRGÃOS
COMPETENTES.
A MOTIVAÇÃO LEGAL COM BASE NO
ART. 25, INCISO II, DA LEI N° 8.666, DE
1993, EXIGE A IDENTIFICAÇÃO DOS
REQUISITOS DA NOTÓRIA
ESPECIALIZAÇÃO E DA
SINGULARIDADE DO CURSO.
INDEXAÇÃO: TREINAMENTO E
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL.
CONTRATAÇÃO. PESSOAS NATURAIS E
JURÍDICAS. CURSOS FECHADOS OU
INSCRIÇÃO EM CURSOS ABERTOS.
REFERÊNCIA: Parecer nº
97/2017/DECOR/CGU/AGU; Parecer nº
98/2017/DECOR/CGU/AGU; e, Despacho
nº 976/2018/GAB/CGU/AGU; art. 25,caput
e inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993."(NR) (grifos nossos)

 
Diante do exposto, o enquadramento da

inexigibilidade de licitação, utilizando-se como fundamento
legal o artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93, parece, s.m.j.,
adequado para o caso ora analisado, uma vez que se constata
a inviabilidade de competição por ausência de critério
objetivo de seleção, conforme instrução contida nos autos.   

                      Registre-se também que, em sede
de inexigibilidade de licitação,  é imperiosa a  justificativa
acerca do valor da contratação, a teor do § 2º do art. 25 da Lei
nº 8.666/93, devendo a Administração certificar que
a  proposta de preços da empresa demonstra-se compatível
com os preços praticados no mercado, vale dizer,  
trazendo aos autos a necessária justificativa de preço, na
exata inteligência do comando contido no inciso III, do Art.
26, da Lei nº 8.666/93:  

"Art. 26. As dispensas previstas nos §§
2o e 4o do art. 17 e no inciso III e
seguintes do art. 24, as situações de
inexigibilidade referidas no art. 25,
necessariamente justificadas, e o
retardamento previsto no final do
parágrafo único do art. 8o desta Lei
deverão ser comunicados, dentro de 3
(três) dias, à autoridade superior, para
ratificação e publicação na imprensa
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como
condição para a eficácia dos atos.       
Parágrafo único.  O processo de dispensa, de
inexigibilidade ou de retardamento, previsto
neste artigo, será instruído, no que couber,
com os seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial ou
calamitosa que justifique a dispensa, quando
for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou
executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de
pesquisa aos quais os bens serão alocados."       
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Acerca do tema, cite-se a Orientação Normativa

AGU nº 17, de 01 abril de 2009, com redação renovada
em  2011:

 
"A RAZOABILIDADE DO VALOR DAS
CONTRATAÇÕES DECORRENTES DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PODERÁ SER AFERIDA POR MEIO DA
COMPARAÇÃO DA PROPOSTA
APRESENTADA COM OS PREÇOS
PRATICADOS PELA FUTURA
CONTRATADA JUNTO A OUTROS
ENTES PÚBLICOS E/OU PRIVADOS,
OU OUTROS MEIOS IGUALMENTE
IDÔNEOS."
"FUNDAMENTAÇÃO DA ON 17/2011
A redação anterior da ON/AGU 17/2009
anotava a obrigatoriedade da justificativa
de preço do objeto nas contratações
diretas. Não há controvérsia a esse
respeito, posto que requisito legalmente
exigido pela Lei de Licitações e
Contratações (art. 26, parágrafo único,
inc. III), que comina inclusive a
responsabilidade solidária de todos os
participantes nos casos de
superfaturamento de preços (§ 2º do art.
25).
A justificativa do preço nas contratações
diretas por inexigibilidade de licitação,
fundamentada na existência de
fornecedor exclusivo, não pode ser
realizada à luz de propostas de outros
fornecedores ou prestadores. Se
inexigível o certame, o proponente que
detém a exclusividade é o único a atender
as necessidades do órgão ou entidade
contratante. Destarte, a justificativa há de
fazer-se presumivelmente de acordo com
os preços cobrados pelo fornecedor ou
prestador exclusivo em contratos
firmados com outras pessoas físicas ou
jurídicas. É a demonstração da
compatibilidade dos preços praticados
pela própria empresa contratada que deve
constar dos autos.
Ainda, não raro, os contratos da empresa
que detém exclusividade com outras
pessoas físicas ou jurídicas envolvem
questões de sigilo, e então esta não pode
revelar o preço praticado. Da mesma
forma, ainda que não exista o dever de
sigilo, pode-se no máximo solicitar à
empresa que revele tal informação, mas
não há obrigação legal para tanto. Assim,
sendo o objeto do contrato necessário
para o ente público, a restrição da forma
de comprovação poderia levar a um
impasse, inviabilizando uma contratação
necessária ao interesse público.
Por conta disso, previu-se na nova
redação uma orientação genérica, “ou
outros meios igualmente idôneos”,
justamente para permitir que a
Administração demonstre a razoabilidade
do preço pela forma que estiver ao seu
alcance, em vista do disposto no

Parecer 579 (0897729)         SEI 0003325-44.2021.6.02.8000 / pg. 114



parágrafo único, inciso III, do art. 26, da
Lei nº 8.666/93.
Os atos que antecedem qualquer hipótese
de contratação direta não recebem um
tratamento diferenciado, nem
simplificador, daqueles que precedem a
contratação mediante o procedimento
licitatório. O agente público está obrigado
a seguir um procedimento administrativo
destinado a assegurar a prevalência dos
princípios jurídicos fundamentais
aplicáveis a toda contratação pública.
Permanece o dever de buscar e
concretizar a melhor contratação
possível.
A contratação direta não significa
eliminação do dever de demonstrar a
regularidade da despesa, prevista no art.
113 da Lei Geral de Licitações. Todos os
meios possíveis e idôneos devem ser
considerados pelo agente público para
demonstrar que o preço cobrado do
fornecedor exclusivo é razoável. Cumpre-
se, assim, o princípio administrativo da
motivação necessária e confere-se
segurança ao negócio jurídico que se
formalizará, sobretudo em relação à
norma do art. 113 da Lei nº 8.666/93, que
determina incumbir aos órgãos e
entidades públicos a demonstração da
legalidade e regularidade da despesa e da
execução, clara inversão do ônus
probatório que afeta a presunção de
legalidade e legitimidade atribuída aos
atos administrativos em geral. Pelo
exposto, o presente enunciado mantém o
objetivo de aclarar a forma de
apresentação dessa justificativa, com
aprimoramentos." 

 
Dessa forma,  não obstante eventuais  dificuldades

de cotejar preços de fornecedores distintos, visto que a
diferença no serviço inviabiliza uma base para aferi-los,
cabe à Administração certificar-se de que o preço seja
compatível com o praticado no mercado, inclusive com outros
contratos firmados no âmbito do próprio órgão e da
Administração em geral,  e  sempre que possível, devem ser
juntados aos autos três orçamentos distintos referentes ao
serviço a ser contratado (Decisão nº 955/2002 - Plenário,
DOU de 13/8/2002; Acórdão nº 980/2005 - Plenário, DOU de
22/7/2005; Acórdão nº 1945/2006 - Plenário, DOU de
20/10/2006; e Acórdão nº 1547/2007 - Plenário, DOU de
10/8/2007).

Quanto a esse aspecto, a SEIC registrou (0897205)
que a  empresa encaminhou, para a compatibilização do preço
praticado, justificativa de preços e notas de empenho de
cursos EAD, administrados a outros órgãos públicos; que,
segundo a empresa, apresentam estrutura similar, com carga
horária aproximada, uma vez que, não dispõe de comprovação
para o curso a ser ofertado a este Tribunal, eventos 0896923
e 0897100.

Por oportuno, vale lembrar que o TCU determina,
de forma contundente, seja no processo de inexigibilidade,
seja no de dispensa, que seja circunstanciadamente
justificada a escolha do fornecedor, bem como demonstrada a
adequabilidade dos preços, neste último caso com efetiva
comparação com os preços de mercado e sempre com a
juntada de parecer de técnico responsável atestando tanto a
inexigibilidade quanto à adequação dos preços.
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4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
Segue lista de verificação exigida no Anexo X

da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamenta a obrigatoriedade do
uso de listas de verificação dos procedimentos de
contratações de bens e serviços no âmbito do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas. 

ANEXO X - Contratação direta, por inexigibilidade
de licitação, de cursos de atualização, capacitação e/ou
desenvolvimento deverá ser verificada pela Assessoria
Jurídica da Direção-Geral ou pela Assessoria de Contas e
Apoio à Gestão, de acordo com o regulamento.

 

 

Verificação Sim Não Evento/Obs.

1 Existe pedido formal da parte interessada, devidamente justificado? X  0885722

2 É possível afirmar que é singular a necessidade pública que demanda a
contratação do curso?  X  

3
A justificativa apresentada é pertinente (detecção da necessidade e
especificação do objeto, observando a eficiência, eficácia, efetividade das
ações do órgão)?

X  0885722

4
A inviabilidade de competição teve sua origem na contratação do serviço
técnico de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal (art. 25, II da Lei nº
8.666/93):

 X  

5 O procedimento está instruído com o detalhamento do conteúdo do
curso requerido? X  0895208

6
O conteúdo do curso atende adequadamente à necessidade pública
identificada pelo demandante da contratação e/ou destinatário dos
conhecimentos?

X   0895208

7 O procedimento está instruído com currículo detalhado do(s)
instrutor(es) do curso?  X 0895208

8
É possível afirmar que é notoriamente reconhecido no mercado o
fornecedor do curso selecionado? Há elementos que fundamentam o
reconhecimento da alegada notoriedade pelo demandante da contratação
e/ou pelo destinatário dos conhecimentos?

 X  

9
Existe na localidade sede do órgão, algum outro fornecedor do conteúdo
do curso selecionado e que tenha previsão de realizar curso idêntico ou
similar nos próximos meses (no caso de evento fora do Estado)?

N/A  Não consta dos
autos

10
Foi verificada pela CODES a relação de compatibilidade entre o objeto da
futura contratação e as atribuições do(s) destinatário(s) dos
conhecimentos?

X  
0894117

0885722

11Houve a devida reserva de crédito orçamentário ou a confirmação de que
há recurso disponível pela unidade competente? X  0885722

12

A proposta de preços demonstra-se compativel com os preços
praticados no mercado, considerando, sobretudo, o subsídio de
fornecimento ou prestação de serviços para outros órgãos (notas fiscais,
faturas, notas de empenho) constantes do respectivo processo
administrativo?

X  
0895208

0897205

13A proposta de preço encontra-se dentro do prazo de validade? X  
 

0895208

14Consta o domicílio bancário, indicado pelo credor, na proposta ou em
documento separado? X  0895208

15

Consta nos autos declaração necessária à comprovação da observância
ao que prescreve o inciso V, do Art. 2º, da Res. CNJ nº 7/2015, com
redação dada pela Res. CNJ nº 229/2016?

“Art. 2º Constituem práticas de nepotismo, dentre outras: (…)
V – a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade X  0896926
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de licitação, de pessoa jurídica da qual sejam sócios cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados,
ou servidor investido em cargo de direção e de assessoramento;
(Redação dada pela Resolução nº 229, de 22.06.16)”.

16O valor da contratação exige a publicação na imprensa oficial?  X  

Regularidade fiscal e trabalhista Sim Não Evento/Obs.

17

A empresa apresentou prova de cadastro no SICAF com os seus dados
relativos à regularidade fiscal válidos? X  0889327

1 FGTS X  0889327

2. INSS X  0889327

3. Receita Federal X  0889327

4. Tributos Estaduais e Municipais (quando exigido) X  0889327

5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas X  0889327

18Consta consulta ao CADIN? X  0889327

19
Consta nos autos a consulta acerca da existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas
e Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência?

X  

 

 0897112

 

 
5. CONCLUSÃO
 

Pelo exposto, não se verificando nenhuma
pendência, esta Assessoria Jurídica, nos termos do inciso X,
do Art. 4º, da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017 (Normas de
Contratação), opina favoravelmente à contratação direta, por
inexigibilidade de licitação, nos termos do Art. 25, caput da
Lei nº 8.666/93, da empresa ESCOLA DE NEGÓCIOS
CONEXXÕES EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ:
07.774.090/0001-17, para ministrar o Curso de Capacitação
Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio
Sexual e da Discriminação na modalidade online (ao vivo),
com carga horária 30h, com a inclusão de 01 (uma) palestra
bônus, no valor total de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil
reais) destinado a 120 (cento e vinte) servidores, ao unitário
de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), de acordo com
a proposta 0895208.

Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de
toda instrução precedente, há que se registrar a opção do art.
191 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, no Termo de
Inexigibilidade de Licitação.

 
À consideração superior. 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
27/05/2021, às 19:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 27/05/2021, às 19:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 27/05/2021, às 19:03, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0897729 e o código CRC F70F5E55.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 28 de maio de 2021.
Tendo em conta o Parecer 579 (0897729), da

Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, o qual opinou
favoravelmente à contratação direta, por inexigibilidade de
licitação, nos termos do Art. 25, caput da Lei nº 8.666/93 da
empresa ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES
EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 07.774.090/0001-
17, para ministrar o Curso de Capacitação Prevenção e
Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da
Discriminação na modalidade online (ao vivo), com carga
horária 30h, com a inclusão de 01 (uma) palestra bônus, no
valor total de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais),
destinado a 120 (cento e vinte) servidores, ao unitário de R$
450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), conforme proposta
comercial (0895208), tornem-se os autos conclusos ao
Excelentíssimo Desembaragdor Presidente, para a necessária
e competente atuação, com a recomendação de que seja
autorizada a contratação.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 28/05/2021, às 11:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0898023 e o código CRC BBA931E3.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0003325-44.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE RECRUTAMENTO, AVALIAÇÃO E CAPACITAÇÃO FUNCIONAL
ASSUNTO : Autorização. Contratação Direta. Empresa. Capacitação. Curso. Art. 25, caput, Lei 8.666/1993.

 

Decisão nº 1121 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica
da Diretoria-Geral, por meio do Parecer nº 579/2021 (0897729), além
de toda a instrução ora efetivada nos autos, cujo teor aponta para a
possibilidade da contratação direta em foco, RATIFICO, nos termos
do art. 26 da Lei nº 8.666/93, o reconhecimento de inexigibilidade de
licitação, nos moldes da Conclusão do Sr. Diretor-Geral (0898023) e
nos termos do pronunciamento da SRACF, que informa que a
capacitação está prevista no PAC 2021, homologado por conduto dos
autos SEI 0007900-32.2020.6.02.8000 (Relatório 0838367), bem
como que existe disponibilidade orçamentária, na Ação de
Capacitação de Recursos Humanos, suficiente para custear
a contratação, e AUTORIZO, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei
nº 8.666/93, a contratação direta da empresa ESCOLA DE
NEGÓCIOS CONEXXÕES EDUCAÇÃO EMPRESARIAL
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.774.090/0001-17, com vistas
a ministrar o "Curso de Capacitação Prevenção e Enfrentamento do
Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação", na
modalidade online (ao vivo), com carga horária de 30h e inclusão de
01 (uma) palestra bônus, destinado a 120 (cento e vinte)
servidores, ao valor unitário de R$450,00 (quatrocentos e
cinquenta reais), perfazendo o valor total de R$54.000,00
(cinquenta e quatro mil reais), de acordo com a proposta
comercial 0895208.

À Secretaria de Administração para a emissão da
correspondente nota de empenho, publicidade e demais providências,
por suas unidades competentes, inclusive devendo observar o
apontamento feito pela AJ-DG quanto ao registro pela opção do art.
191 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de Licitações
e Contratos Administrativos, no Termo de Inexigibilidade de
Licitação.

Após, direcionem-se os autos à Secretaria de Gestão de
Pessoas para as medidas de sua alçada, por sua unidade técnica,
inclusive as relativas à definição da data de realização do curso,
tendentes à efetivação da presente Decisão.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
01/06/2021, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0898414 e o código CRC 2884AFB7.
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DESPACHO

Maceió, 01 de junho de 2021.
Em atenção à decisão 1121 0898414, faço a

remessa dos autos à CODES/SRACF para as providências de
sua alçada.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 01/06/2021, às 18:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0899749 e o código CRC F0316113.
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DESPACHO

Maceió, 01 de junho de 2021.
À SLC, para devida publicidade.
À COFIN, para emissão da competente nota de

empenho, nos termos autorizados pela Presidência, na
Decisão nº 1121 (doc. 0898414).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/06/2021, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0899768 e o código CRC 1EBD64E1.
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DESPACHO

Maceió, 01 de junho de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0899768).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 01/06/2021, às 22:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0899891 e o código CRC 76ECE6AE.
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 02/06/2021, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/06/2021, às 23:00, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
04/06/2021, às 12:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0900096 e o código CRC 7BC37315.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 230 (0900096). RO 484.

Observação:

"Curso de Capacitação Prevenção e Enfrentamento do Assédio
Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação"

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 02/06/2021, às 16:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0900098 e o código CRC BF31A4C4.
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DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2021.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2021NE230 (0900096).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 02/06/2021, às 18:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0900358 e o código CRC 4D04F243.
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DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2021.
À SRACF, para remessa da nota de empenho à

promotora do evento e demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/06/2021, às 15:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0901003 e o código CRC C1B74CED.
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021060800267
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 - UASG 90027

Nº Processo: 0023217-65.2020. Objeto: Aquisição de enxoval, artigos de cama e banho
para hotel localizado no Centro de Treinamento da Justiça Federal - CENTREJUFE/TRF1, de
acordo com as especificações, quantidades e exigências constantes do Anexo I do Edital. .
Total de Itens Licitados: 9. Edital: 08/06/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Sau/sul -
Quadra 1, Bloco C, Praça Dos Tribunais Superiores, - BRASÍLIA/DF ou
https://www.gov.br/compras/edital/90027-5-00021-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 08/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 18/06/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

ALANDERSON CINTRA DE SANTANA
Pregoeiro

(SIASGnet - 07/06/2021) 90027-00001-2021NE800014
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços n. 0052/2020, celebrado entre
a União, por intermédio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF-1ª Região, CNPJ
03.658.507/0001-25 e a empresa RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ n.
30.735.649/0001-11. Finalidade: proceder ao acréscimo no valor unitário do item 5 (fita
adesiva, crepe, monoface, 18 mm, 50 m, bege, multiuso), e item 13 (copo descartável,
plástico, 200 ml, água/suco e refrigerante), da Ata de Registro de Preços n. 0052/2020.
Valor unitário: item 5/R$3,16. item 13/R$3,33. Processo Administrativo Eletrônico n.
0008138-46.2020.4.01.8000- TRF. Data de assinatura: 02/06/2021. Assinam o instrumento:
o TRF-1ª Região, pela Sra. MARIA CRISTINA TURNES, Diretora da Secretaria de Gestão
Administrativa - SecGA, e a empresa Rafa Paper Distribuidora Eireli, pelo Sr. TERSON
LEOPOLDINO ALVES, representante.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Starmed Tecnologia Hospitalar Ltda. Me.; Objeto do
2º Termo Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por mais 12 (doze)
meses, e alterar a data base do reajuste, prevista no subitem 4.2.3; Fundamento Legal:
Artigo 57, inciso II, e art. 65, inciso II, alínea "d", ambos da Lei nº 8.666/93; Crédito
Orçamentário: Fonte de Recurso: 0100000000; Natureza de Despesa: 3.3.90.39.17; Data da
assinatura: 28/05/2021; Proc. n.º TRF2-EOF-2019/00015; Contrato n.º 026/2019.

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Top Team Brasil Ltda Epp; Objeto do 1º Termo
Aditivo: Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias o prazo de execução estabelecido no
subitem 2.7.1 do Contrato original; e proceder a acréscimo e supressão no quantitativo de
serviços e à inclusão de itens não previstos inicialmente na Planilha Sintética, constante do
Anexo I, adequando, proporcionalmente, o item 6.1, relativo ao "Preço", bem como o
Cronograma Físico-Financeiro constante do Anexo II; Fundamento Legal: artigos 57, §1º,
incisos I e IV c/c 65, inciso I, alíneas "a" e "b" e §§ 1º e 3º, ambos da Lei nº 8.666/93;
Crédito Orçamentário: Fonte de Recurso: 0100000000; Natureza de Despesa: 44.90.51.92;
Data da assinatura: 02/06/2021; Proc. n.º TRF2-EOF-2020/00145; Contrato n.º 058/2020.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE PRECATÓRIOS FINDOS Nº 69/2021

O Presidente do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região TORNA PÚBLICO às
partes, a seus procuradores e a quem possa interessar que, a partir do 45.º dia
subsequente à data de publicação deste edital, no Diário Eletrônico do Tribunal Regional
Federal da 3.ª Região e no Diário Oficial da União, procederá à eliminação do 55.º lote de
precatórios findos e com temporalidade cumprida (arquivados no ano de 2003), de acordo
com a Resolução nº 318/2014 do Conselho da Justiça Federal.

A listagem dos precatórios findos a serem eliminados ficará disponível na
página eletrônica do Tribunal Regional Federal da Terceira Região (www.trf3.jus.br).

Os interessados poderão requerer à Divisão de Arquivo e Gestão Documental
do Tribunal Regional Federal os documentos que desejarem preservar. Para isso, deverão
dirigir-se à referida Divisão, situada na Av. Paulista, nº 1842, Torre Sul, 7.° andar,
quadrante 2, no prazo máximo de 45 dias da data de publicação deste Edital. Em razão dos
procedimentos a serem adotados com relação ao restabelecimento gradual das atividades
presenciais, nos termos das Portarias Conjuntas PRES/CORE n.º 10/2020, 17 e 19/2021,
excepcionalmente, os atendimentos ocorrerão mediante prévio agendamento por meio do
endereço eletrônico da unidade de Arquivo e Gestão Documental: dage@trf3.jus.br. Além
disso, se desejarem antecipar informações sobre os procedimentos a serem seguidos,
poderão ligar nos ramais 1161 e 1162.

São Paulo, 2 de junho de 2021.
MAIRAN MAIA

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0279557-54.2021.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
formadora e coordenadora do curso "A Proteção Jurídica às Pessoas Transgêneras", na
modalidade a distância; Contratada: Inês Virgínia Prado Soares (CPF nº 429.722.305-82);
Valor Total: R$1.908,24 (um mil novecentos e oito reais e vinte e quatro centavos);
Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso VI, da Lei nº
8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação: Mairan
Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0279537-63.2021.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
formadora e coordenadora do curso "A Proteção Jurídica às Pessoas Transgêneras", na
modalidade a distância; Contratada: Bruna Gurgel Batista (nome social Bruna Benevides)
(CPF nº 809.868.623-04); Valor Total: R$1.719,30 (um mil setecentos e dezenove reais e
trinta centavos); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso
VI, da Lei nº 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral;
Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 108/2021. CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4ª REGIÃO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. OBJETO:
Renovação da cessão do direito de uso do SEI, Sistema Eletrônico de Informações, criado
pelo TRF4, para o CESSIONÁRIO, para utilização em base única, com a inclusão do SEI
JULGAR. BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 08/06/2021 a
08/06/2026. P.A. 0012686-04.2018.4.04.8000. ASSINATURA: Des. Federal Victor Luiz dos
Santos Laus, em 01/06/2021.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 48/2020. CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4ª REGIÃO e CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. OBJETO: Cessão do direito de
uso do SEI, Sistema Eletrônico de Informações, criado pelo TRF4, para o CESSIONÁRIO, para
utilização em base única. BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA:
08/06/2021 a 08/06/2026. P.A. 0005048-22.2015.4.04.8000. ASSINATURA: Des. Federal
Victor Luiz dos Santos Laus, em 01/06/2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONVÊNIO

Convênio nº 06/2021; Processo nº 0009409-95.2020.6.02.8000; Fund. Legal: Resolução TSE
nº 23.523/2017 e as Leis 6.999/1982 e 8.666/1993 e suas atualizações. Partes: Município
de Àgua Branca/AL, CNPJ nº 12.350.153/0001-48, e a União, através do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, CNPJ nº 06.015.041/0001-38; Objeto: a conjugação de esforços entre
os partícipes para atuar em parceria, na continuidade das ações institucionais necessárias
à realização das atividades inerentes à Justiça Eleitoral, no Município de Água Branca/AL,
no que concerne à requisição de pessoal. Vigência: 5 anos, a partir da data da assinatura
(02/03/2021), podendo ser prorrogado.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Convênio nº 09/2021; Processo nº 0000456-21.2021.6.02.8029; Fund. Legal: art. 116 da Lei
nº 8.666/1993 e suas atualizações. Partes: Município de Batalha/AL, CNPJ
nº12.250.056/0001-83 e a União, através do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, CNPJ nº
06.015.041/0001-38; Objeto: o apoio, por parte do Município de Batalha/AL, com vistas ao
funcionamento de posto de atendimento da Justiça Eleitoral de Alagoas, para prestação de
serviços de atendimento e informação aos interessados em realizar alistamento eleitoral,
revisão, 2ª via de título, transferência de domicílio eleitoral, emissão de certidões de
quitação eleitoral e informações gerais constantes do cadastro/sistema, no que tange a
cessão de imóvel e sua manutenção. Vigência: 5 anos, a partir da data da assinatura
(19/04/2021), podendo ser prorrogado, por igual período. Ficou revogado o Convênio nº
21/2020, a partir de 19/04/2021.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Convênio nº 07/2021; Processo nº 0009409-95.2020.6.02.8000; Fund. Legal: Lei 8.666/1993
e suas atualizações. Partes: Município de Àgua Branca/AL, CNPJ nº 12.350.153/0001-48, e
a União, através do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, CNPJ nº 06.015.041/0001-38;
Objeto: o apoio, por parte do Município de Água Branca - AL, ao TRE/AL, nas atividades de
manutenção do cartório eleitoral no que respeita a serviços de limpeza, asseio,
conservação e vigilância. Vigência: 5 anos, a partir da data da assinatura (02/03/2021),
podendo ser prorrogado por igual período.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº 0003325-44.2021.6.02.8000; Objeto: contratação direta da ESCOLA DE
NEGÓCIOS CONEXXÕES EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
07.774.090/0001-17, com vistas a ministrar o "Curso de Capacitação Prevenção e
Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação", na modalidade
online (ao vivo), com carga horária de 30h e inclusão de 01 (uma) palestra bônus,
destinado a 120 (cento e vinte) servidores; Fund. Legal: artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93
e art. 191 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; valor unitário: R$450,00; valor total R$
54.000,00; Autorizada pelo Des. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, em
01/06/2021.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Secretário de Administração do TRE/AL, no uso de suas atribuições
regimentais, considerando o que consta nos autos do Processo SEI 0006855-
90.2020.6.02.8000, vem proceder à NOTIFICAÇÃO da empresa JARDEL J VIEIRA EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o nº 05.556.839/0001-24, uma vez que foram frustradas as tentativas
de notificar a empresa, pela EBCT e por e-mail, para ciência, com prazo de 5 (cinco) dias
úteis, a contar da publicação do edital de notificação, para interpor recurso administrativo,
caso queira, da Decisão Nº 419/2021 -GSAD, de multa de 7,5% (sete e meio por cento)
sobre o valor total do contrato - R$ 400,00 (quatrocentos reais) que, no caso, representam
R$ 30,00 (trinta reais), em razão da empresa entregar material com 33 (trinta e três) dias
de atraso), com fundamento no Item 17.4, letra "c", do Edital TRE/AL Nº 39/2020.

JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Secretário de Administração do TRE/AL, no uso de suas atribuições
regimentais, considerando o que consta nos autos do Processo SEI 0001010-
19.2016.6.02.8000, vem proceder à NOTIFICAÇÃO da empresa PORTOCALLE SERVI ÇO S
GERAIS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.878.081/0001-80, no sentido de que a
empresa apresente declaração do sindicato da categoria correspondente aos serviços
prestados através do Contrato nº 01/2014, afirmando pela quitação dos encargos
trabalhistas e previdenciários correlatos dos colaboradores, conforme o disposto na
Resolução CNJ 169/2013 e alterações posteriores, visando o resgate de valor depositado
em conta vinculada.

JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0002697-55.2021. Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços de limpeza, higienização, desinfecção e conservação de bens móveis e imóveis,
serviços de jardinagem, lavagem de calçadas externas e demais áreas sob responsabilidade
do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, conforme especificações e quantitativos
estabelecidos no edital e seus anexos. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 08/06/2021 das
08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00013-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 08/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 21/06/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 07/06/2021) 70011-00001-2021NE999999
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DESPACHO

Maceió, 08 de junho de 2021.
À SEIC,
 
Para eventual atualização do Portal da Transparência.
 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 08/06/2021, às 17:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0902310 e o código CRC 63081355.

0003325-44.2021.6.02.8000 0902310v1
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CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas nas abas
"Solicitações de Contratação" e "Dispensas e Inexigibilidades",
informações estas coletadas nestes autos e atualizadas até a data de
hoje.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 11/06/2021, às 12:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0904123 e o código CRC ADA4153C.

0003325-44.2021.6.02.8000 0904123v1
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INFORMAÇÃO Nº 3226 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Secretária,
 
Por conduto do presente expediente, levo ao

conhecimento de Vossa Senhoria e Diretoria-Geral o cronograma do
curso objeto destes autos, "Prevenção e Enfrentamento do Assédio
Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação", a ser ministratado
pela Escola de Negócios Conexxões Educação Empresarial, na
modalidade online - ao vivo, para os116 líderes deste Tribunal,
cabendo salientar que o referido agendamento considerou: 1.
o resultado do levantamento feito por esta unidade, acerca do
período com a menor ocorrência de programação de férias dos
servidores inscritos; 2. o período do curso "Construção de
Indicadores e Noções de Planejamento Estratégico", objeto do SEI
0001817-63.2021.6.02.8000, que será realizado de 15/07/2021 a
13/08/2021, procurando evitar o choque de períodos de cursos, tendo
em vista que os participantes desse primeiro curso, em sua grande
maioria, também participarão do evento em apreço; 3. a
disponibilidade de agenda da instrutora do curso:

- Palestra bônus para 100 servidores - 18/08/2021 -
(tarde das 14h30 às 16h) 

- Curso - 19/08, 20/08, 23/08, 25/08, 27/08,
30/08/2021, 01/09 e 03/09/2021, em duas turmas:

uma no horário da manhã (das 8h30 às 12h30, sendo no
último dia das 9h às 11h)

e outra à tarde (das 15h às 19h, e no último dia das 15h
às 17h).

 
Desta feita, aguardamos o retorno dos autos para

continuidade das ações inerentes aos feito. 
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
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Judiciário, em 22/06/2021, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 22/06/2021, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0907728 e o código CRC A106B71E.

0003325-44.2021.6.02.8000 0907728v24
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DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2021.
Senhor Diretor,
Cumprimentando-o, e em atenção à informação

0907728, retorno os autos a Vossa Senhoria para
conhecimento e deliberação sobre o o cronograma do
curso objeto destes autos, "Prevenção e Enfrentamento do
Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação", a ser
ministratado pela Escola de Negócios Conexxões Educação
Empresarial, na modalidade online - ao vivo, para os116
líderes deste Tribunal, destacando os itens que foram
considerados quando da elaboração do referido cronograma,
consoante a informação susocitada.

Assim, evoluo os autos a Vossa Senhoria no
aguardo de deliberações ulteriores.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 22/06/2021, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0908247 e o código CRC 710E43AE.

0003325-44.2021.6.02.8000 0908247v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2021.
À SGP, 
 
Tomo ciência da Informação (0907728), que

submete o cronograma do curso objeto destes autos,
"Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio
Sexual e da Discriminação", a ser ministratado pela Escola de
Negócios Conexxões Educação Empresarial, na modalidade
online - ao vivo, para os 116 líderes deste Tribunal.

Faço retornar os autos a essa Secretaria, para
conclusão das ações inerentes aos feito.  

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 23/06/2021, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0908487 e o código CRC 931A934D.

0003325-44.2021.6.02.8000 0908487v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2021.
À CODES/SRACF para deliberações ulteriores,

conforme Despacho GDG 0908487.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 23/06/2021, às 18:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0908723 e o código CRC AB7B6490.

0003325-44.2021.6.02.8000 0908723v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de julho de 2021.
Senhor Secretário,
 
Em que pese a Decisão 1121(0898414) mencionar

que a contratação objeto dos autos considerará o valor
unitário de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), por
inscrição, perfazendo o valor total de R$54.000,00 (cinquenta
e quatro mil reais), informamos que, de acordo com a
proposta enviada pela empresa (0895208), a qual atendeu
à solicitação emanada desta Seção, o valor da contratação
refere-se a uma turma fechada que comporte 120
participantes, sem haver discriminação de valor unitário por
inscrição, motivo pelo qual, e com as devidas vênias,
solicitamos a retificação da competente Nota de empenho
(0900096) no sentido de ser excluída tal discriminação
unitária, com o fito de evitar possíveis questionamentos no
momento do atesto e conformidade da prestação do serviço
em tela.

Inclusive, esclarecemos que, em cursos nesse
formato online ao vivo, e principalmente destinado a um
público considerável como o caso em apreço, é de praxe as
empresas proponentes apresentarem propostas de contratação
considerando o valor para uma turma fechada, após
indicarmos um quantitativo máximo a ser alcançado (o
qual normalmente coincide ou muito se aproxima do número
de servidores que irá de fato participar do evento).

 
Cordialmente,
 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
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Judiciário, em 06/07/2021, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 06/07/2021, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0913435 e o código CRC F8DF8037.

0003325-44.2021.6.02.8000 0913435v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de julho de 2021.
À Diretoria-Geral,
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Submeto à superior consideração de Vossa

Senhoria o pedido de retificação do valor discriminado na
nota de empenho (doc. 0900096), decorrente da Decisão 1121
(doc. 0898414), nos termos formulados pela SRACF, no
Despacho 0913435.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/07/2021, às 18:26, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0913686 e o código CRC FED4DD94.

0003325-44.2021.6.02.8000 0913686v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 08 de julho de 2021.
Trata-se de solicitação da Seção de Recrutamento,

Avaliação e Capacitação Funcional (0913435), no sentido de
ser alterada a Nota de Empenho 0900096, decorrente da
Decisão 1121 (0898414), da Presidência, no sentido de que
seja suprimido, na referida NE, o valor unitário das inscrições
no "Curso de Capacitação Prevenção e Enfrentamento do
Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação", na
modalidade online (ao vivo), com carga horária de
30h e inclusão de 01 (uma) palestra bônus, destinado a 120
(cento e vinte) servidores, a ser ministrado
pela empresa ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES
EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº 07.774.090/0001-17. 

De acordo com a SRACF, a nota de empenho em
questão também indica o valor total da
contratação, R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais),
e o motivo da exclusão do valor unitário da contratação teria
como objetivo evitar possíveis questionamentos no momento
do atesto e conformidade da prestação do serviço em tela.

Sendo assim, considerando que a alteração
pleiteada não acarretará qualquer embaraço à regularidade da
contratação em tela, uma vez que continuará sendo apontado
o valor total da despesa, submeto a proposição ao Exmo. Sr.
Presidente deste Tribunal sugerindo, salvo melhor juízo, que
seja autorizada a modificação da Nota de Empenho 0900096,
nos termos ora delineados.  
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Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 08/07/2021, às 18:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0914657 e o código CRC C5F2AAFE.

0003325-44.2021.6.02.8000 0914657v1
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PROCESSO : 0003325-44.2021.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Gestão de Pessoas
ASSUNTO : Alteração da Nota de Empenho.

 

Decisão nº 1459 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de Conclusão GDG 0914657, trazendo
solicitação da Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação
Funcional (0913435), no sentido de ser alterada a Nota de
Empenho 0900096, decorrente da Decisão 1121 (0898414), da
Presidência, no sentido de que seja suprimido, na referida NE, o
valor unitário das inscrições no "Curso de Capacitação Prevenção e
Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da
Discriminação", na modalidade online (ao vivo), com carga horária de
30h e inclusão de 01 (uma) palestra bônus, destinado a 120 (cento e
vinte) servidores, a ser ministrado pela empresa ESCOLA DE
NEGÓCIOS CONEXXÕES EDUCAÇÃO EMPRESARIAL
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.774.090/0001-17. 

De acordo com a SRACF, a nota de empenho em questão
também indica o valor total da contratação, R$54.000,00
(cinquenta e quatro mil reais), e o motivo da exclusão do valor
unitário da contratação teria como objetivo evitar possíveis
questionamentos no momento do atesto e conformidade da prestação
do serviço em tela.

AUTORIZO a alteração pleiteada, por não
acarretar qualquer embaraço à regularidade da contratação em tela,
uma vez que continuará sendo apontado o valor total da despesa,
assim fica autorizada a modificação da Nota de Empenho 0900096,
nos termos ora delineados.  

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
12/07/2021, às 16:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0915065 e o código CRC 6BB90E45.

0003325-44.2021.6.02.8000 0915065v3
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DESPACHO

Maceió, 12 de julho de 2021.
Remeto à CODES/SRACF para as providências da

decisão 1459 0915065.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 12/07/2021, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0916011 e o código CRC 5CE755C5.

0003325-44.2021.6.02.8000 0916011v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de julho de 2021.
À COFIN, para cumprimento da Decisão 1459, da

Presidência (doc. 0915065).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/07/2021, às 19:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0916142 e o código CRC 2BF8813E.

0003325-44.2021.6.02.8000 0916142v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de julho de 2021.
À SGO,
 
Para efetuar a alteração da nota de empenho,

conforme determinado na decisão 1459 (0915065).
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 12/07/2021, às 19:13,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0916151 e o código CRC 25A29CA3.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 265/2021 /  - 2021RO000528
 
2021RO000527 -  anulou a NE 230/2021.

Observação:

- Vide decisão doc 0915065.
- Não é possível apenas alterar a NE quanto ao valor unitário, foi

preciso anular e emitir nova.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 15/07/2021, às 14:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0917164 e o código CRC 0D536361.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0917164         SEI 0003325-44.2021.6.02.8000 / pg. 146



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de julho de 2021.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento

(0917164), registro minha assinatura no empenho
2021NE265 e na anulação do empenho 2021NE230,
remetendo para igual procedimento  e posterior juntada aos
autos.

Respeitosamente

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 15/07/2021, às 14:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0917597 e o código CRC 6C1E6134.

0003325-44.2021.6.02.8000 0917597v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  15/07/2021 18:20
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 230

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167675 0100000000 339039 70275 AL CAPPAC

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

02/06/2021 Ordinário 0003325-44.2021.6.02 - 0,00

07.774.090/0001-17 ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRE

2021NECT. CAPACITAÇÃO. CODES. Curso de Capacitação Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do
Assédio Sexual e da Discriminação.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

96 INEXIGIBILIDADE

25 - - -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

TANCREDO NEVES, CENTRO 274 BLOCO A CAMINHO DAS ARVORES

CEP

41820-020

Município

SALVADOR BA

UF Telefone

(71)3176-3388

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2003
Versão Data/Hora

15/07/2021 18:20:42
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  15/07/2021 18:20
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 0,00

Total da Lista

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

001 0,00Curso de Capacitação Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do
Assédio Sexual e da Discriminação, na modalidade online (ao vivo), com
carga horária de 30h e inclusão de 01 (uma) palestra bônus, destinado a
120 (cento e vinte) servidores TRE/AL, em conformidade com a proposta
comercial (0895208). Decisão 1121 (0898414).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

02/06/2021 Inclusão 120,00000 450,0000 54.000,00

14/07/2021 Anulação 120,00000 450,0000 54.000,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

15/07/2021 18:20:41

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

15/07/2021 14:41:47

Assinaturas

2  de      2003
Versão Data/Hora

15/07/2021 18:20:42
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  15/07/2021 18:18
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 265

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167675 0100000000 339039 70275 AL CAPPAC

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

14/07/2021 Ordinário 0003325-44.2021.6.02 - 54.000,00

07.774.090/0001-17 ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRE

2021NECT. CAPACITAÇÃO. CODES. Curso de Capacitação Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do
Assédio Sexual e da Discriminação.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

96 INEXIGIBILIDADE

25 - - -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

TANCREDO NEVES, CENTRO 274 BLOCO A CAMINHO DAS ARVORES

CEP

41820-020

Município

SALVADOR BA

UF Telefone

(71)3176-3388

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

15/07/2021 18:18:36
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  15/07/2021 18:18
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 54.000,00

Total da Lista

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

001 54.000,00Curso de Capacitação Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do
Assédio Sexual e da Discriminação, na modalidade online (ao vivo), com
carga horária de 30h e inclusão de 01 (uma) palestra bônus. Decisão
1121 c.c. 1459-2021.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

14/07/2021 Inclusão 1,00000 54.000,0000 54.000,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

15/07/2021 18:18:36

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

15/07/2021 14:41:22

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

15/07/2021 18:18:36
Operação
Alteração
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de julho de 2021.
À SRACF, para remessa da NE (doc. 0917887) à

contratada e demais medidas cabíveis.
Em paralelo, à COMAP, para atualizar portal da

transparência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/07/2021, às 18:29, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0917889 e o código CRC B1D81D18.

0003325-44.2021.6.02.8000 0917889v1

Despacho SAD 0917889         SEI 0003325-44.2021.6.02.8000 / pg. 152



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de julho de 2021.
 
 
Diante do Despacho SAD 0917889, encaminho os

presentes autos à SEIC para que se proceda à atualização do
Portal da Transparência.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 16/07/2021, às 11:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0918345 e o código CRC 7C205AC3.

0003325-44.2021.6.02.8000 0918345v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas nas abas
"Solicitações de Contratação" e "Dispensas e Inexigibilidades",
informações estas coletadas nestes autos e atualizadas até a data de
hoje.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 16/07/2021, às 14:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0918552 e o código CRC 1CCB6007.

0003325-44.2021.6.02.8000 0918552v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO - NLP

RECEBIMENTO DEFINITIVO - GESTÃO

 

Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa TRE/AL  nº 7, de 4 de julho de
2021.

 

1. Contrato nº                                                                                                  

1.1 Vigência do Contrato:

 

2. Nota de Empenho (NE)             2021NE265(0917887)                                                 
    

2.1 Saldo da NE após Liquidação: R$00,00

 

3. Contratado(a)                ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES EDUCAÇÃO
EMPRESARIAL LTDA.                                                                           

3.1 CPF/CNPJ            07.774.090/0001-17

 

4. Valor Bruto a Pagar (R$): R$54.000,00(cinquenta e quatro mil reais)

 

5. Os documento anexados ao processo específico apresentam-se dentro das
formalidades legais e estão compatíveis com a natureza da despesa realizada?

SIM

6. Observações:

 

7. ATESTO CONJUGADO (Quando o servidor responsável pelo atesto do objeto
contratado for o próprio gestor ou para fins de recebimento definitivo).
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Objeto do atesto: Contratação do curso  Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral,
do Assédio Sexual e da Discriminação", na modalidade online (ao vivo).

 

Declaração: Atesto que os serviços que constam na nota fiscal eletrônica nº 00001223
(0942305) foram prestados satisfatoriamente.

 

Observações: Referente à contratação do Curso Prevenção e Enfrentamento do
Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, para os Gestores deste
Regional. Processo SEI 0003325-44.2021.6.02.8000 . NFS-e 00001223.
SICAF 0941725 .

 

Assinatura do Gestor/Servidor da unidade gestora

Assinatura da Chefia Imediata

Documento assinado eletronicamente por ERIK SOARES CARDOSO, Chefe de Seção
Substituto, em 08/09/2021, às 16:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0941705 e o código CRC 2ABAC7FB.

0003325-44.2021.6.02.8000 0941705v8
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 07.774.090/0001-17 DUNS®: 898347072
Razão Social: ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA
Nome Fantasia: CONEXXOES EDUCACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/05/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 01/03/2022
FGTS 23/09/2021
Trabalhista Validade: 28/02/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 04/10/2021
Receita Municipal Validade: 31/10/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 06/09/2021 17:29 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - NOTA DE SISTEMA

  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  13/09/21  19:01     NS                               USUARIO : LENILDA        
  DATA EMISSAO      : 13Set21   VALORIZACAO : 13Set21  NUMERO  :
2021NS003073   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 07774090/0001-17 - ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES -
EDUCACAO
  TITULO DE CREDITO : 2021NP000681            DATA VENCIMENTO  : 20Set21        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO:
                                                                  
Pagamento referente à Contratação do curso  Prevenção e Enfrentamento do
Assédio
Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, na modalidade online ao vivo,  para
gestores do TRE/AL,Procedimento de Pagamento SEI 0003325-44,2021.6.02.8000.
NOTA
FISCAL 1223.                                                          
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 521214 2021NE000265                   213110400 33903948                   
                                                                       54.000,00
  02 401002 2021NE000265                             33903948                   
                                                                       54.000,00
  03 511005 2021NE000265                   332310100 33903948                   
                                                                       54.000,00
                                                                             
  LANCADO POR : 28730798434 -  LENILDA           UG : 070011   13Set21   18:55  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA
PF12=RETORNA                        

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 14/09/2021, às 13:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0944151 e o código CRC DC094FF2.

0003325-44.2021.6.02.8000 0944151v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de setembro de 2021.

 

À SCON, após as devidas conferências e registros, conforme
2021NS3073 (0944151) e papel de trabalho abaixo, para a devida
conformidade.  

Paralelamente, à SGF para as demais providências de sua competência.

 

Atenciosamente,

 

CHECK LIST
SERVIÇOS DE TERCEIROS - GENÉRICOS– PF E PJ

 

Contratado: ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES EDUCAÇÃO
EMPRESARIAL LTDA. 

CNP/CPF: 07.774.090/0001-
17

Procedimento Administrativo:0003325-44.2021.6.02.8000   

Objeto: Prestação de Serviço de Capacitação de Servidores.
Contratação do curso  Prevenção e Enfrentamento do Assédio
Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação", na
modalidade online (ao vivo).

Nota Fiscal nº 1223 0942305

Valor:R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais)

Competência: Setembro

 

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA e dados de registros orçamentários e
contábeis

 Sim Não Obs:

1 Existe nota de empenho para cobertura da
despesa:  x  

Se sim, qual? 2021NE000265

Subitem:48
Despacho SPPAC 0944153         SEI 0003325-44.2021.6.02.8000 / pg. 260



Subitem:48

2 Houve instrumento de contrato registrado
a ser indicado na liquidação?   Se sim indicar a conta: 812310201,

c/c CNPJ/CPF ou IC:________

3 Em qual VPD deve ser classificada a
despesa? - -

Indicar VPD: 332310100 (PJ)

 

4 É despesa antecipada?   x Se sim, preencher o quadro III.

5
Foi juntada a nota fiscal, DLP, RPA, ou
documento equivalente regular e válido pela
gestão/unidade gestora?

 x  

 

Evento:0942305

 

6 Os serviços foram atestados pela
gestão/fiscalização?  x  Evento:

7 Há indicação de glosa cautelar pelo
gestor/fiscal?    x Se sim, de quanto?

8 Houve exigência de garantia contratual    x  

9 Se sim, foi apresentada pela empresa e
registrada pela SCON?    x  

10Os serviços objeto da liquidação se referem
a obras ou serviços de engenharia?    x Se sim, preencher quadro IV.

11
Os serviços objeto da liquidação se referem
a serviços de emissão de passagens
aéreas?

  Se sim, preencher quadro V

II – Regularidade Fiscal e Trabalhista Sim Não  

1
Foi juntada e comprovada a regularidade
fiscal da contratada pela utilização do SICAF
ou retiradas nos sites dos órgãos
fiscalizadores pela gestão/unidade gestora?

 x  Eventos:0941725

III Registro de Despesas Antecipadas    

1 Qual conta do Ativo deve ser registrada a
despesa     x  

2 Qual o prazo de duração do serviço e mês
do início e fim?    x  
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3 Qual valor deve ser apropriado por mês    

4 O cronograma de apropriação é igual ao
Centro de Custos?    x (copiar telas do siafiweb após

registro)

IV    Serviços e obras de engenharia    

1
O Boletim de Medição, confrontado com os
cronogramas físico-financeiro, cumpriu os
quantitativos e valores previsto para a
presente medição?

    NÃO SE APLICA

V Serviços de emissão de passagens
aéreas    

1
Houve a juntada da pesquisa de preços
para o trecho escolhido no momento da
emissão?

   

2

Os valores das passagens emitidos
consideraram a pesquisa de preços ou
houve comprovação de que são preços
compatíveis para o horário do vôo
escolhido, por trecho?

    x  

3
Houve comprovação de trecho voado pela
juntada de cartão de embarque ou
declaração emitida pela empresa contratada
ou companhia aérea?

   NÃO SE APLICA 

VI
 

Diligências ou orientações junto
à gestão/unidade gestora

   

1
 

Há diligências prévias ao pagamento que
devem ser resolvidas junto à gestão?

   

2

Se sim, descrever aqui

 

 

   

3

Se houve orientações, descrever aqui
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Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 14/09/2021, às 13:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0944153 e o código CRC 61BFB2A0.

0003325-44.2021.6.02.8000 0944153v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2021NS003073 (0944151).

Observação:

À SGF,
Após conformidade da NS supramencionada, remeto os

autos para continuidade do feito, inclusive às verificações normativas
e contratuais porventura existentes no que se refere ao pagamento.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DA SILVA VIANA, Técnico
Judiciário, em 14/09/2021, às 14:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0945366 e o código CRC 1F7D144F.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

NOTA DE VERIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO

 

Procedimento de análise para pagamento da Seção de Gestão Financeira -
SGF/COFIN/SAD:

 

1. A documentação apresentado está regular?

Sim, conforme NLP SRACF e despacho SPPAC.

 

2. O objeto e o valor do documento fiscal ou equivalente estão de acordo com o
contrato e/ou nota de empenho?

Sim, conforme NLP SRACF e despacho SPPAC.

 

3. Os documentos que comprovam a regularidade do fornecedor ou prestador de
serviços junto à Fazenda Nacional, ao FGTS e TST estão atualizados?

Sim

 

4. Observações:

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Técnico
Judiciário, em 14/09/2021, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0945427 e o código CRC 64A32F39.

0003325-44.2021.6.02.8000 0945427v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - DOCUMENTOS FINANCEIROS

  SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  14/09/21  16:00     NS                               USUARIO : ROGERIO_ROCHA  
  DATA EMISSAO      : 14Set21   VALORIZACAO : 14Set21  NUMERO  :
2021NS003078   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 07774090/0001-17 - ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES -
EDUCACAO
  TITULO DE CREDITO : 2021NP000681            DATA VENCIMENTO  : 20Set21        
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  ISS sobre NF 1223. Contratação do curso  Prevenção e Enfrentamento do Assédio
  Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, na modalidade online ao vivo, par
  a gestores do TRE/AL. SEI 3325-44.2021.                                       
                                                                 
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 521468 2021NE000265                                                        
            90002785M                                                   2.322,00
  02 531214 2021NE000265                   213110400 33903948                   
                                                                        2.322,00
                                                                          
  LANCADO POR : 63544628449 -  ROGERIO_ROCHA     UG : 070011   14Set21  
15:57  
                                                                              
 
  SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  14/09/21  16:50     NS                               USUARIO : ROGERIO_ROCHA  
  DATA EMISSAO      : 14Set21   VALORIZACAO : 14Set21  NUMERO  :
2021NS003087   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 07774090/0001-17 - ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES -
EDUCACAO
  TITULO DE CREDITO : 2021NP000681            DATA VENCIMENTO  : 20Set21        
                                                                               
  OBSERVACAO                                                                    
  ISS sobre NF 1223. Contratação do curso  Prevenção e Enfrentamento do Assédio
  Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, na modalidade online ao vivo, par
  a gestores do TRE/AL. SEI 3325-44.2021.                                       
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  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 526468 2021NE000265                                                        
            90002785M                                                   2.322,00
  02 536214 2021NE000265                   213110400 33903948                   
                                                                        2.322,00
  03 521468 2021NE000265                                                        
            90002785M                                                   2.392,20
  04 531214 2021NE000265                   213110400 33903948                   
                                                                        2.392,20
                                                                              
  LANCADO POR : 63544628449 -  ROGERIO_ROCHA     UG : 070011   14Set21  
16:47  
                                                                              
  SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  14/09/21  16:51     NS                               USUARIO : ROGERIO_ROCHA  
  DATA EMISSAO      : 14Set21   VALORIZACAO : 14Set21  NUMERO  :
2021NS003088   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 07774090/0001-17 - ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES -
EDUCACAO
  TITULO DE CREDITO : 2021NP000681            DATA VENCIMENTO  : 20Set21        
                                                                               
  OBSERVACAO                                                                    
  DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE
PAGAMENTO.     
                                                                      
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 591900 0100000000400C                                                      
                                                                       51.607,80
                                                                        
  LANCADO POR : 63544628449 -  ROGERIO_ROCHA     UG : 070011   14Set21  
16:48  
 

  OP 1083

  SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDAR (ARRECADACAO FINANCEIRA -
DAR)_________
  14/09/21  16:51                                      USUARIO : ROGERIO_ROCHA  
  DATA EMISSAO      : 14Set21   VENCIMENTO: 14Set21    NUMERO  :
2021DR800185   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS
  UG ARRECADADORA   :                                                           
  MUNICIPIO FAV.    : 2785              - MACEIO                                
  ESTADO FAV.       :                                                           
  RECOLHEDOR(SUBST.): 07774090/0001-17  - ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES
- EDUCACA
  RECURSO           : 3  - COM VINCULACAO DE PAGAM   REFERENCIA : 09/2021       
  RECEITA           : 9000  - RETENCAO DO ISS                                   
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  DOCUMENTO ORIGEM  : 070011/00001/2021NP000681                                 
  VALOR PRINCIPAL   :            2.392,20 VALOR JUROS :                         
  VALOR MULTA       :                     VALOR TOTAL :            2.392,20     
  INFORMACOES DE RECOLHIMENTO                 QUITADO EM 14.09.2021             
  UG TOMADORA SERVICO : 070011                CONFORME CONVENIO COM STN       
 
  NUMERO DA NF/RECIBO : 0000001223                                              
  SERIE NF            :       SUB-SERIE NF :                                    
  ALIQUOTA DA NF      :  4,430                                                  
  MUN. DA UG TOMADORA : 2785  - MACEIO                                          
  MUNICIPIO DA NF     : 3849  - SALVADOR                                        
  DATA EMISSAO DA NF  : 08Set21              VALOR NF :           54.000,00     
                                                                            
  OBSERVACAO                                                                    
  ISS sobre NF 1223. Contratação do curso  Prevenção e Enfrentamento do Assédio
  Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, na modalidade online ao vivo, par
  a gestores do TRE/AL. SEI 3325-44.2021.                                       
                                                                        
  LANCADO POR : 63544628449 -  ROGERIO_ROCHA     UG : 070011   14Set21  
16:48  
 

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO, Chefe
de Seção, em 14/09/2021, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Técnico
Judiciário, em 20/09/2021, às 18:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0945431 e o código CRC 596A5F16.

0003325-44.2021.6.02.8000 0945431v3
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Home Legislação Perguntas Manuais Fale Conosco

Cadastro de Prestadores de
Outros Municípios.

Consulta Andamento de
Requerimento de Inscrição

Situação Cadastral de
Prestadores de Outros

Municípios

Situação Cadastral de Prestadores de Serviço de Outros Municípios - Consulta Situação

Mensagem do Sistema

Nenhum cadastro encontrado com o filtro informado.

Pesquisar por: CNPJ 07774090000117

Download de todos Prestadores( PDF )

Download de todos Prestadores( XLS )

DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Todos os Direitos Reservados

CENE - Módulo Prestador https://cene.maceio.al.gov.br/cene-mcz/tomador/consulta/situacaoCadastr...

1 of 1 14/09/2021 14:52
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https://cene.maceio.al.gov.br/cene-mcz/index.jsf?parametro=2785N
https://cene.maceio.al.gov.br/cene-mcz/index.jsf?parametro=2785N
https://cene.maceio.al.gov.br/cene-mcz/legislacao.jsf
https://cene.maceio.al.gov.br/cene-mcz/legislacao.jsf
https://cene.maceio.al.gov.br/cene-mcz/perguntas.jsf
https://cene.maceio.al.gov.br/cene-mcz/perguntas.jsf
https://cene.maceio.al.gov.br/cene-mcz/manuais.jsf
https://cene.maceio.al.gov.br/cene-mcz/manuais.jsf
http://www.maceio.al.gov.br/semec
http://www.maceio.al.gov.br/semec
https://cene.maceio.al.gov.br/cene-mcz/prestador/solicitacao/inicioCadastro.jsf
https://cene.maceio.al.gov.br/cene-mcz/prestador/solicitacao/inicioCadastro.jsf
https://cene.maceio.al.gov.br/cene-mcz/prestador/solicitacao/inicioCadastro.jsf
https://cene.maceio.al.gov.br/cene-mcz/prestador/solicitacao/inicioCadastro.jsf
https://cene.maceio.al.gov.br/cene-mcz/prestador/acompanhamento/dados.jsf
https://cene.maceio.al.gov.br/cene-mcz/prestador/acompanhamento/dados.jsf
https://cene.maceio.al.gov.br/cene-mcz/prestador/acompanhamento/dados.jsf
https://cene.maceio.al.gov.br/cene-mcz/prestador/acompanhamento/dados.jsf
https://cene.maceio.al.gov.br/cene-mcz/tomador/consulta/situacaoCadastral.jsf
https://cene.maceio.al.gov.br/cene-mcz/tomador/consulta/situacaoCadastral.jsf
https://cene.maceio.al.gov.br/cene-mcz/tomador/consulta/situacaoCadastral.jsf
https://cene.maceio.al.gov.br/cene-mcz/tomador/consulta/situacaoCadastral.jsf
https://cene.maceio.al.gov.br/cene-mcz/tomador/consulta/situacaoCadastral.jsf
https://cene.maceio.al.gov.br/cene-mcz/tomador/consulta/situacaoCadastral.jsf
https://cene.maceio.al.gov.br/cene-mcz/tomador/consulta/situacaoCadastral.jsf#
https://cene.maceio.al.gov.br/cene-mcz/tomador/consulta/situacaoCadastral.jsf#
https://cene.maceio.al.gov.br/cene-mcz/tomador/consulta/situacaoCadastral.jsf#
https://cene.maceio.al.gov.br/cene-mcz/tomador/consulta/situacaoCadastral.jsf#
https://cene.maceio.al.gov.br/cene-mcz/tomador/consulta/situacaoCadastral.jsf#
https://cene.maceio.al.gov.br/cene-mcz/tomador/consulta/situacaoCadastral.jsf#


Anexo Simples - ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES (0945460)         SEI 0003325-44.2021.6.02.8000 / pg. 270

https://consopt.www8.receita.fazenda.gov.br/consultaoptantes


TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO

Aos 20 dias do mês de setembro de 2021, na Seção de
Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional, procedi à juntada
a este Procedimento nº 0003325-44.2021.6.02.8000 de um segundo
lote de certificados de participação no curso Prevenção e
Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da
Discriminação, bem como dos relatórios de avaliação do referido
evento. E, para constar, eu, Gesaias Sarmento Farias, Analista
Judiciário, lavrei este termo, que segue por mim eletronicamente
subscrito.

Documento assinado eletronicamente por GESAIAS SARMENTO FARIAS, Analista
Judiciário, em 20/09/2021, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0946971 e o código CRC 62192938.

0003325-44.2021.6.02.8000 0946971v3
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＠ 

CARLOS CRISTIANO PARENTE SANTOS

＠ 

 Participou do curso Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da
Discriminação , realizado em modalidade de Educação à Distância (EaD), nos dias 19, 20, 23, 25, 30 de

agosto, 01 e 03 de setembro de 2021 , com carga horária total de 30 horas.

Uma realização da Conexxões Educação , aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas .

   ＠＠

    8 setembro 2021   

 

 

 

 

 

Código de autenticidade: 61392db8-59a0-48cc-a9a4-5c63bb2dc1cc - Validação: http://www.conexxoes.com.br/ead/mod/simplecertificate/verify.php

ＶＱＳＹＲ､｢ＸＭＵＹ｡ＰＭＴＸ｣｣Ｍ｡Ｙ｡ＴＭＵ｣ＶＳ｢｢Ｒ､｣Ｑ｣｣

ｐｯｷ･ｲ･､＠｢ｹ＠ｔｃｐｄｆ＠ＨｷｷｷＮｴ｣ｰ､ｦＮｯｲｧＩ
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＠ 

HYLKA VIEIRA DE ALBUQUERQUE PASSOS

＠ 

 Participou do curso Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da
Discriminação , realizado em modalidade de Educação à Distância (EaD), nos dias 19, 20, 23, 25, 30 de

agosto, 01 e 03 de setembro de 2021 , com carga horária total de 30 horas.

Uma realização da Conexxões Educação , aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas .

   ＠＠

    10 setembro 2021   

 

 

 

 

 

Código de autenticidade: 613bb5c9-3164-485e-a5aa-69bcbb2dc1cc - Validação: http://www.conexxoes.com.br/ead/mod/simplecertificate/verify.php

ＶＱＳ｢｢Ｕ｣ＹＭＳＱＶＴＭＴＸＵ･Ｍ｡Ｕ｡｡ＭＶＹ｢｣｢｢Ｒ､｣Ｑ｣｣

ｐｯｷ･ｲ･､＠｢ｹ＠ｔｃｐｄｆ＠ＨｷｷｷＮｴ｣ｰ､ｦＮｯｲｧＩ
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＠ 

JOSE CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR

＠ 

 Participou do curso Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da
Discriminação , realizado em modalidade de Educação à Distância (EaD), nos dias 19, 20, 23, 25, 30 de

agosto, 01 e 03 de setembro de 2021 , com carga horária total de 30 horas.

Uma realização da Conexxões Educação , aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas .

   ＠＠

    10 setembro 2021   

 

 

 

 

 

Código de autenticidade: 613b7ffb-6174-428f-9bc9-7ef7bb2dc1cc - Validação: http://www.conexxoes.com.br/ead/mod/simplecertificate/verify.php

ＶＱＳ｢Ｗｦｦ｢ＭＶＱＷＴＭＴＲＸｦＭＹ｢｣ＹＭＷ･ｦＷ｢｢Ｒ､｣Ｑ｣｣

ｐｯｷ･ｲ･､＠｢ｹ＠ｔｃｐｄｆ＠ＨｷｷｷＮｴ｣ｰ､ｦＮｯｲｧＩ
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＠ 

Valeska Soares Emdio Cunha

＠ 

 Participou do curso Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da
Discriminação , realizado em modalidade de Educação à Distância (EaD), nos dias 19, 20, 23, 25, 30 de

agosto, 01 e 03 de setembro de 2021 , com carga horária total de 30 horas.

Uma realização da Conexxões Educação , aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas .

   ＠＠

    15 setembro 2021   

 

 

 

 

 

Código de autenticidade: 614228db-3318-402c-a7b2-285bbb2dc1cc - Validação: http://www.conexxoes.com.br/ead/mod/simplecertificate/verify.php

ＶＱＴＲＲＸ､｢ＭＳＳＱＸＭＴＰＲ｣Ｍ｡Ｗ｢ＲＭＲＸＵ｢｢｢Ｒ､｣Ｑ｣｣

ｐｯｷ･ｲ･､＠｢ｹ＠ｔｃｐｄｆ＠ＨｷｷｷＮｴ｣ｰ､ｦＮｯｲｧＩ
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CURSO 
Curso on-line – Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual  

e da Discriminação – Turma 1 
Realizado em: 19, 20, 23, 25 e 30 de agosto e 01 e 03 de setembro de 2021 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS– TRE/AL 

1 
WWW.CONEXXOES.COM.BR 

 

              

 

 

              

 

 

81%

14%
5%

Suas expectativas quanto a 
esse curso foram:

Atendidas Parcialmente atendidas

Não foram atendidas

67%

30%

0%

3%

Conceito Geral do Curso:

Ótimo Bom Regular Ruim

67%

27%
3%
3%

Adequação do conteúdo do 
programa

Ótimo Bom Regular Ruim

49%

27%

11%
13%

Aplicabilidade do conteúdo à 
realidade do Órgão

Ótimo Bom Regular Ruim
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CURSO 
Curso on-line – Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual  

e da Discriminação – Turma 1 
Realizado em: 19, 20, 23, 25 e 30 de agosto e 01 e 03 de setembro de 2021 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS– TRE/AL 

2 
WWW.CONEXXOES.COM.BR 

 

 

              

 

 

              

 

43%

41%

11%
5%

Equilíbrio entre teoria e prática

Ótimo Bom Regular Ruim

65%

30%
2%

3%

Nível de obtenção de novos 
conhecimentos

Ótimo Bom Regular Ruim

86%

11%
3%

0%

Conhecimento do assunto 
tratado

Ótimo Bom Regular Ruim

62%

35%

0%
3%

Didática utilizada

Ótimo Bom Regular Ruim

Relatório de Avaliação (0946996)         SEI 0003325-44.2021.6.02.8000 / pg. 277



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CURSO 
Curso on-line – Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual  

e da Discriminação – Turma 1 
Realizado em: 19, 20, 23, 25 e 30 de agosto e 01 e 03 de setembro de 2021 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS– TRE/AL 

3 
WWW.CONEXXOES.COM.BR 

 

 

               

 

 

        

 

70%

27% 3%

0%

Facilidade e objetividade na 
comunicação

Ótimo Bom Regular Ruim

62%

30%

3%5%

Assimilação dos assuntos pelos 
participantes

Ótimo Bom Regular Ruim

51%
38%

6%
5%

Aplicações práticas dos 
assuntos tratados

Ótimo Bom Regular Ruim
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CURSO 
Curso on-line – Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual  

e da Discriminação – Turma 1 
Realizado em: 19, 20, 23, 25 e 30 de agosto e 01 e 03 de setembro de 2021 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS– TRE/AL 

4 
WWW.CONEXXOES.COM.BR 

 

DEPOIMENTOS SOBRE O CURSO 

Curso excelente. A professora é extremamente capacitada, com domínio sobre o tema e com uma didática eficaz. 

Além do tema ser imprescindível, os encontros virtuais serviram também para fazermos uma autocrítica de nossas próprias ações. Acho que foi muito 
importante para todos. 

O conteúdo abordado provocou reflexões importantes quanto à convivência no ambiente de trabalho. 

O curso abordou um tema de extrema importância não apenas para os servidores que exercem cargos de chefia, afinal qualquer pessoa pode passar por 
situações que podem resultar na prática de assédio e discriminação. A dinâmica das aulas foi um pouco prejudicada pelo formato online, que 
desestimulou a participação efetiva de parte dos alunos. No entanto, as instrutoras demonstraram amplo conhecimento sobre o tema, cujo conteúdo nos 
permitiu uma reflexão acerca da nossa atuação como integrantes desse ambiente organizacional. 

O assunto tratado mostra-se por demais interessante, uma vez que ajuda a identificar a realidade laboral de cada uma das unidades envolvidas, 
mostrando os contornos que separam condutas caracterizadoras de assédio daquelas que configuram abuso/discriminatórias. Senti, entretanto, certa 
esquiva, em determinados momentos, quando colegas lançaram dúvidas sobre problema mais pessoais, concretos, objetivando uma resposta mais 
aplicada ao caso específico, tendo, porém, obtido resposta mais abstrata, generalista. 

O curso foi excelente, com temáticas de bastante interesse que, se aplicados na vivência de nosso trabalho, teremos uma sensível melhoria em práticas 
que nem sempre são saudáveis nos ambientes de trabalho do Tribunal. A professora Ana Magnólia Mendes conseguiu deixar assuntos tão árduos serem 
sentidos e entendidos de forma leve, com perfeição na didática, recheado de exemplos que bem ilustram o cotidiano de trabalho de muitos de nós. Em 
suma, foi um curso bastante valioso e proveitoso. 

O curso foi voltado para líderes, que deveriam ter informações de como tratar do assédio dentro da instituição. No entanto, a instrutora passou a tratar os 
alunos como possíveis vítimas, esquecendo que o objetivo do curso seria justamente a conscientização dos deles como líderes. Registro também que a 
instrutora utilizou o espaço para tratar das próprias concepções políticas, muitas vezes atribuindo ao capitalismo a causa do assédio em organizações, 
como se isso não ocorresse no socialismo. Muito ruim o curso. 

Excelente. 
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CURSO 
Curso on-line – Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual  

e da Discriminação – Turma 1 
Realizado em: 19, 20, 23, 25 e 30 de agosto e 01 e 03 de setembro de 2021 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS– TRE/AL 

5 
WWW.CONEXXOES.COM.BR 

 

Curso muito válido para conhecimento e percepção de um assunto muito delicado. 

O conteúdo debatido foi surpreendente, pois na forma como projetado fez agregar conhecimento acerca de um conteúdo atual e de suma importância 
para saúde mental dos servidores do TRE-AL. 

O curso foi muito bem ministrado. O conteúdo foi passado de maneira muito natural o que permitiu uma concentração maior e o desejo de continuar 
assistindo as aulas. 

Mesmo sendo um curso de participação compulsória, achei válido. 
O que mais lamento é que praticamente em todos os exemplos de estrutura organizacional hierárquica "engessada", "arcaica", "pesada" eu tinha 
conhecimento de um fato ou acontecimento ocorrido no TRE-AL. 
Fica o desejo que os membros da alta administração sejam tocados pelo conteúdo do curso e promovam melhorias na gestão de pessoas para tornar os 
procedimentos mais fluidos, "leves" e causadores de menos estresse aos servidores. 

muito importante o assunto e trouxe muita reflexão para minha vida pessoal e profissional. 

Curso de grande valia para os servidores, sobre uma questão delicada e que pode comprometer a saúde de todos. Obrigado. 

Curso muito importante nos dias atuais, visto que várias atitudes são tidas como normais e na verdade atingem a saúde mental e física das pessoas. 
O curso foi muito bom, muito rico, tanto quanto ao conteúdo, como em relação ao palestrante. 
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CURSO 
Curso on-line – Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual  

e da Discriminação – Turma 1 
Realizado em: 19, 20, 23, 25 e 30 de agosto e 01 e 03 de setembro de 2021 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS– TRE/AL 

6 
WWW.CONEXXOES.COM.BR 

 

Curso muito bom! 
Estão de parabéns as instrutoras/palestrantes. 
O nosso TRE/AL estava precisando. 
Estamos adoecendo com a sobrecarga de trabalho; não tem servidor suficiente para atender a demanda. A cobrança é demais principalmente no período 
eleitoral; muitos servidores afastados; temos notícias de servidores tomando medicamento "tarja preta"...  
Minha experiência não foi muito boa ao chegar na repartição, pois não tive nenhum treinamento, porém, de imediato já tive que ficar no lugar de um chefe 
de Cartório que tinha sofrido um acidente de motocicleta. Passei por umas experiências desagradáveis também!  
Confesso que minha saúde física, emocional e psicológica não é mais a mesma após 9 anos no Cartório Eleitoral. 
Ao que sabemos, a sobrecarga de trabalho relativamente ao número de servidores (pouquíssimos servidores) e número de eleitores, é uma realidade dos 
Cartórios Eleitorais do nosso Estado, e, talvez dos Cartórios do país. Acredito ser um problema na estrutura da Justiça Eleitoral. 
Muito gratificante participar do curso; pudemos ver quão valioso foi para nós; tivemos a oportunidade de refletir/avaliar, para, a partir daí, melhorar ou 
mudar a forma que tratamos as pessoas que trabalham, convivem ou que mantém vínculos sociais conosco. 
Ainda, mais especificamente no local de trabalho, tivemos informações e instruções suficientes a fim de se evitar o assédio moral, sexual e discriminação 
com  subordinados, bem como denunciar eventual prática com a gente ou com outro colega.  
 

O curso foi muito proveitoso, motivo por que entendo que o mesmo deveria ser ofertado a todos os servidores deste Tribunal Regional Eleitoral. 

Gostei bastante do curso, nos fez refletir bastante. Espero que um dia nosso tribunal busque melhorar a gestão de pessoas, o clima organizacional, a 
qualidade de vida dos servidores, e que o que vimos estes dias possa ser vivenciado, porque a teoria está bem distante da prática. 

Infelizmente a instituição tem poucos mecanismos práticos para a conversão da teoria/norma em prática/ação 

O curso foi excelente e todo o aprendizado agregará muito no conhecimento de todos, assim como em sua aplicabilidade no cotidiano laboral e pessoal. 

a Professora poderia ter mantido os temas tratados pelos colegas, muitas vezes ela fugiu do assunto ou terminou a aula antes do programado.  
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CURSO 
Curso on-line – Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual  

e da Discriminação – Turma 1 
Realizado em: 19, 20, 23, 25 e 30 de agosto e 01 e 03 de setembro de 2021 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS– TRE/AL 

7 
WWW.CONEXXOES.COM.BR 

 

Temática do curso é muito interessante e atual. Contudo, acredito que a aplicabilidade do conteúdo na realidade do órgão será limitada. 
Outro ponto que me chamou a atenção, foi o fato de após as primeiras aulas cessarem as referências ao órgão por parte do orientador, como se tivesse 
receio de reprimendas pelo contratante. 

Curso que em condições adequadas deveria ser presencial. 

O conhecimento passado no curso, sempre atrelado a situações fáticas vividas pelas instrutoras, possibilitou ter uma melhor noção acerca de 
acontecimentos no ambiente de trabalho, os quais podem, ao menos, caracterizar assédio moral e, portanto, devem ser observados com outros olhos. 

Achei o curso excelente, apesar de ser um tema delicado, foi tratado de uma forma muito simples e com uma didática muito boa. Parabéns a professora e 
a toda equipe. 

O curso presencial teria um efeito melhor. 

O curso foi excelente. Ajudou a perceber o quanto nós mesmos podemos reproduzir situações de assédio sem perceber. A aplicabilidade prática será 
pouca no sentido que o tribunal é uma Instituição extremamente hierarquizada e pouco dada a mudanças de política. 

Curso excelente. Professoras qualificadas e atenciosas. Assunto muito importante em debate. Parabéns! 

O curso foi muito importante e esclarecedor. Principalmente, no sentido de proporcionar uma auto avaliação para os ocupantes de cargos de chefia e 
maior compreensão sobre o assunto. Dinâmico e participativo, mostrando situações da vida prática.  
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CURSO 
Curso on-line – Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual  

e da Discriminação – Turma 1 
Realizado em: 19, 20, 23, 25 e 30 de agosto e 01 e 03 de setembro de 2021 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS– TRE/AL 

8 
WWW.CONEXXOES.COM.BR 

 

O curso foi extremamente interessante, abordando o tema de forma objetiva, clara e, na medida do possível, dentro da realidade dos Cartórios Eleitorais. 
Infelizmente, por não ter sido realizado na forma presencial, a interação entre os participantes fica um pouco prejudicada, mas nada que comprometa o 
aprendizado sobre o assunto. 
Por fim, gostaria de destacar que a instrutora tem um profundo domínio sobre assunto e uma excelente didática na transmissão desse conhecimento. 
 

Atendeu as expectativas. 

Elucidativo em relação aos temas tratados 

Excelente curso! 

Curso Muito bom 

Excelente curso. 

Sendo o assédio moral, em sentido amplo, um fenômeno mundial, complexo e multicausal, a capacitação adquirida neste curso foi de muita importância 
para todos, e nos permitiu uma maior consciência desta temática tão sensível. 

Gostei muito, foram apresentados muitos exemplos de casos concretos, o que tornaram as aulas mais interessantes. 
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CURSO 
Curso on-line – Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual  

e da Discriminação – Turma 2 
Realizado em: 19, 20, 23, 25 e 30 de agosto e 01 e 03 de setembro de 2021 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS– TRE/AL 

1 
WWW.CONEXXOES.COM.BR 

 

              

 

 

              

 

 

97%

3%

0%

Suas expectativas quanto a 
esse curso foram:

Atendidas Parcialmente atendidas

Não foram atendidas

64%

33%
3%

0%

Conceito Geral do Curso:

Ótimo Bom Regular Ruim

79%

21%0%0%

Adequação do conteúdo do 
programa

Ótimo Bom Regular Ruim

49%
46%

5%
0%

Aplicabilidade do conteúdo à 
realidade do Órgão

Ótimo Bom Regular Ruim
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CURSO 
Curso on-line – Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual  

e da Discriminação – Turma 2 
Realizado em: 19, 20, 23, 25 e 30 de agosto e 01 e 03 de setembro de 2021 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS– TRE/AL 

2 
WWW.CONEXXOES.COM.BR 

 

 

               

 

 

              

 

39%

56%

5%
0%

Equilíbrio entre teoria e prática

Ótimo Bom Regular Ruim

69%

31%
0%0%

Nível de obtenção de novos 
conhecimentos

Ótimo Bom Regular Ruim

85%

10% 5%
0%

Conhecimento do assunto 
tratado

Ótimo Bom Regular Ruim

74%

23% 3%
0%

Didática utilizada

Ótimo Bom Regular Ruim
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72%

26%

2%
0%

Facilidade e objetividade na 
comunicação

Ótimo Bom Regular Ruim

62%

33%
5%

0%

Assimilação dos assuntos pelos 
participantes

Ótimo Bom Regular Ruim

49%
43%

8%
0%

Aplicações práticas dos 
assuntos tratados

Ótimo Bom Regular Ruim
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DEPOIMENTOS SOBRE O CURSO 

O Curso teve grande qualidade, em razão do conhecimento das professoras. Entretanto, confesso, tenho-o por inadequado para o propósito informativo do 
Servidor do TRE/AL, porquanto a carga horária oferecida foi excessiva. Foram 7 tardes inteiras, o que resultou em um conteúdo muito aprofundado, sobre 
um único tema. Ademais me prejudicou demais nas minhas atividades laborais, precisei trabalhar fora do expediente para suprir as demandas laborais. No 
meu juízo, a mensagem suficiente para os Servidores do TE/AL em geral, concernente ao tema, poderia muito bem ser passada com metade da carga 
horária... Para aqueles Servidores, que irão trabalhar diretamente com o assunto a carga horária mais extensa se justificaria, mas não para todos de forma 
indistinta... Pois bem, minha crítica é apenas essa: o excesso de carga horária, para um público alvo que não demanda camadas tão aprofundada de 
conhecimento. No mais, Parabéns às Professoras. 

Tudo excelente. 

O curso foi ministrado por uma professora com muito conhecimento na matéria. 
Por outro lado, a carga horária foi longa, especialmente considerando que as aulas, em sua maioria, ocuparam uma grande parte do expediente de vários 
dias. 

Excelente ação de treinamento. Conteúdo denso, didática excelente das instrutoras e pertinência extrema com a realidade histórica do órgão. 

Em que pese a excelência da qualidade das instrutoras, o curso a ser direcionado para servidores foi bastante longo, o que demandava uma jornada dupla 
de trabalho ou um acúmulo nas atribuições diárias. Assim, penso que o curso deveria ser mais sintético, e da mesma forma atenderia ao propósito de atingir 
o público alvo dos servidores. 

Curso extremamente necessário ao nosso dia a dia. 
Conteúdo bem elaborado. 
Instrutora com domínio do assunto e ótima didática. 
Foi um prazer participar deste curso.  

O curso foi proveitoso. 

Excelente 
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Um tanto cansativo devido às aulas extensas. 

Excelente curso. Abordagem com uma ótima didática. 

O nível do curso foi bastante elevado pela Instrutora. Não lembro de outro curso, disponibilizado pelo TRE/AL, com um(a) instrutor(a) com tanto conteúdo e 
facilidade para repassar. 

O curso ministrado foi excelente. Primeiro contato com as questões discutidas. Certamente enriqueceu o conhecimento dos participantes, em especial o 
deste servidor. Servirá de base para aperfeiçoamento da matéria e para adoção de medidas que visem a prevenção e o enfrentamento ao assédio. 
Parabenizo a todos que integram a Conexxões, notadamente as professoras pelas aulas. 

Parabéns pelo Curso! O tema é muito instigante, e nos leva a refletir sobre nosso papel como gestores para evitar e ajudar a quem está passando por 
situações de assédio não só no ambiente de trabalho como na vida cotidiana. 

me proporcionou uma nova visão sob o aspecto paradigmático do órgão. 

O curso foi bem interessante e bastante utilidade prática para aplicação nas atividades do dia a dia. 

Agradeço a todos pela minha participação neste curso.  

Curso muito bom, instrutora excelente. 

O curso levou a discutir assunto em pauta na atualidade de merece ser tratado com responsabilidade e medidas medida para sanar esta pratica. 

Instrutora muito preparada e atenciosa 
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O método de curso online não facilitou as coisas porquanto as aulas aconteciam durante o horário de trabalho. Sugiro avaliar mudança de sistemática para a 
forma assíncrona. 

Nada a declarar. 

O tema atendeu às minhas expectativas. Para a realidade atual do Tribunal, o curso foi bastante proveitoso. Tanto os palestrantes quanto a empresa estão 
de parabéns. 

Curso bastante extenso e se aplicado no formato presencial poderia ser acrescido de dinâmicas de interação com abordagens práticas para o dia a dia. 
Excelente para repasse de conhecimento e discussões acerca dos temas abordados, mas para uma prática diária transformadora é fundamental a criação de 
uma equipe multidisciplinar sem o envolvimento dos colegas do quadro de servidores nas equipes pois não vejo um panorama isento de imparcialidade, o 
que não seria justo ou correto com a vítima, principalmente quando o sistema hierárquico predomina e é quase estático entre seus ocupantes. 

Ok. 

Gostei muito do curso, espero que seja disponibilizado para os servidores que não tiveram oportunidade, para que todos os servidores tenham conhecimento 
sobre assédio moral e sexual., é muito importante. 

Carga teórica e discussão sobre a norma muito pertinente, mas senti falta de exemplo práticos de condutas que deveriam ser evitadas no ambiente de 
trabalho. 

Foi bastante proveitoso, muita informação. Mas o tempo foi curto e um pouco cansativo pela quantidade de horas online. 

Importante tema, atual e de aplicabilidade necessária, apesar de ser delicada sua usabilidade, mas entendo que as mudanças necessárias sempre 
encontrarão barreiras e ultrapassá-las será sempre o maior desafio e chegaremos lá com capacitações como essa. Parabéns Conexxões 
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Um dos maiores desafios do mundo das corporações (e nesse caso, instituições públicas) é formar cidadãos preparados para lidar com a situação do 
assédio. Por esse motivo, cresce cada vez mais a busca por informações sobre o assunto através de cursos, palestras, literatura, seminários e outros. 
O curso foi bastante instrutivo e, ao meu ver, atingiu o objetivo de alertar para prevenção do assédio no ambiente do TRE/AL. Parabenizo a iniciativa dos 
envolvidos pela programação deste curso, bem como a participação dos colegas que dedicaram parte dos seus dias (muitas vezes em horário de trabalho), 
para acompanhar e acrescer a discussão com suas ideias e experiências.  

Excelente curso, conteúdo apresentado de fácil compreensão. 

Um bom curso, lecionado por excelentes professoras. 

Curso muito bom. 

O curso foi muito proveitoso! 

Aulas com conteúdo denso e abordagem leve. Apesar do tema, o curso foi agradável.   

Curso enriquecedor e esclarecedor, ministrado por pessoas altamente capacitadas em suas áreas de atuação. 

A professora demonstrou grande domínio sobre o assunto tratado e soube transmitir de forma clara. 

Curso apropriado e de importância para o dia a dia de trabalho. 

Achei excelente! adquiri muito conhecimento e capacidade de identificar um assédio e como classificá-lo, 
Parabéns a professora, soube conduzir com maestria o curso e prender a atenção dos servidores durante as aulas com a quantidade máxima de usuários. 
Mesmo nos dias que não eram horários de expediente no Órgão! 
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KLEBER VIEIRA DE OLIVEIRA

  

 Participou do curso Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da
Discriminação, realizado em modalidade de Educação à Distância (EaD), nos dias 19, 20, 23, 25, 30 de

agosto, 01 e 03 de setembro de 2021, com carga horária total de 30 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

     

    21 setembro 2021   
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 2/2021 - TRE-
AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

 
Atestamos para os devidos fins que a empresa Escola de

Negócios Conexxões Educação Empresarial Ltda., CNPJ 07.774.090/0001-
17, situada na Av. Tancredo Neves, 274, Pituba, Salvador/BA, prestou serviços
a o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas , executando o Curso on-line –
Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da
Discriminação, nos dias 19, 20, 23, 25, 30/08, 01 e 03/09. Na execução do
curso, a referida empresa cumpriu com todas as condições estabelecidas para
o serviço, atendendo satisfatoriamente e evidenciando sua plena capacidade
técnica.

 

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 22/09/2021, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0948077 e o código CRC 52560FEE.

0003325-44.2021.6.02.8000 0948077v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 3/2021 - TRE-
AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

 
Atestamos para os devidos fins que a empresa Escola de

Negócios Conexxões Educação Empresarial Ltda., CNPJ 07.774.090/0001-17,
situada na Av. Tancredo Neves, 274, Pituba, Salvador/BA, prestou serviços
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas , executando o Curso on-line
– Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da
Discriminação, nos dias 19, 20, 23, 25, 30/08, 01 e 03/09, com a  instrutora
Ana Magnólia Mendes. Na execução do curso, a referida empresa cumpriu
com todas as condições estabelecidas para o serviço, atendendo
satisfatoriamente e evidenciando sua plena capacidade técnica.

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 22/09/2021, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0948110 e o código CRC 26FAFFF8.

0003325-44.2021.6.02.8000 0948110v5
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RODRIGO FERREIRA MOURA

  

 Participou do curso Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da
Discriminação, realizado em modalidade de Educação à Distância (EaD), nos dias 19, 20, 23, 25, 30 de

agosto, 01 e 03 de setembro de 2021, com carga horária total de 30 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

     

    13 outubro 2021   
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2021.
 
À SRACF, para conhecimento da juntada do meu

certificado de participação no curso curso Prevenção e
Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da
Discriminação (doc. 0959023), bem como para instrução
relativa ao cômputo do AQ.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Técnico
Judiciário, em 13/10/2021, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0959024 e o código CRC 9F6077D4.
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LUCIANA BITTENCOURT DE ALMEIDA SILVA

 

 Participou do curso Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da

Discriminação , realizado em modalidade de Educação à Distância (EaD), nos dias 19, 20, 23, 25, 30 de

agosto, 01 e 03 de setembro de 2021, com carga horária total de 30 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

    15 outubro 2021   
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JOSE CARLOS ROCHA RAMALHO DE AZEVEDO

 

 Participou do curso Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da

Discriminação , realizado em modalidade de Educação à Distância (EaD), nos dias 19, 20, 23, 25, 30 de

agosto, 01 e 03 de setembro de 2021, com carga horária total de 30 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

    15 outubro 2021   
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Maurício de Omena Souza

 

 Participou do curso Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da

Discriminação , realizado em modalidade de Educação à Distância (EaD), nos dias 19, 20, 23, 25, 30 de

agosto, 01 e 03 de setembro de 2021, com carga horária total de 30 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

    15 setembro 2021   
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MICHAEL LIMA SOARES

 

 Participou do curso Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da

Discriminação , realizado em modalidade de Educação à Distância (EaD), nos dias 19, 20, 23, 25, 30 de

agosto, 01 e 03 de setembro de 2021, com carga horária total de 30 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

    14 outubro 2021   
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PATRICIA MARIA FERREIRA GEDA

 

 Participou do curso Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da

Discriminação , realizado em modalidade de Educação à Distância (EaD), nos dias 19, 20, 23, 25, 30 de

agosto, 01 e 03 de setembro de 2021, com carga horária total de 30 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

    27 setembro 2021   
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＠ 

CLAUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA RAMALHO

＠ 

 Participou do curso Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da
Discriminação , realizado em modalidade de Educação à Distância (EaD), nos dias 19, 20, 23, 25, 30 de

agosto, 01 e 03 de setembro de 2021 , com carga horária total de 30 horas.

Uma realização da Conexxões Educação , aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas .

   ＠＠

    8 setembro 2021   
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＠ 

MARCOS ANDRE MELO TEIXEIRA

＠ 

 Participou do curso Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da
Discriminação , realizado em modalidade de Educação à Distância (EaD), nos dias 19, 20, 23, 25, 30 de

agosto, 01 e 03 de setembro de 2021 , com carga horária total de 30 horas.

Uma realização da Conexxões Educação , aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas .

   ＠＠

    18 outubro 2021   
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＠ 

SERGIO RAMOS COSTA JUNIOR

＠ 

 Participou do curso Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da
Discriminação , realizado em modalidade de Educação à Distância (EaD), nos dias 19, 20, 23, 25, 30 de

agosto, 01 e 03 de setembro de 2021 , com carga horária total de 30 horas.

Uma realização da Conexxões Educação , aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas .

   ＠＠

    6 setembro 2021   
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＠ 

DENYLSON DE SOUZA BARROS

＠ 

 Participou do curso Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da
Discriminação , realizado em modalidade de Educação à Distância (EaD), nos dias 19, 20, 23, 25, 30 de

agosto, 01 e 03 de setembro de 2021 , com carga horária total de 30 horas.

Uma realização da Conexxões Educação , aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas .

   ＠＠

    6 outubro 2021   
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＠ 

SILVIO CARLOS CORREIA LEAO

＠ 

 Participou do curso Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da
Discriminação , realizado em modalidade de Educação à Distância (EaD), nos dias 19, 20, 23, 25, 30 de

agosto, 01 e 03 de setembro de 2021 , com carga horária total de 30 horas.

Uma realização da Conexxões Educação , aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas .

   ＠＠

    6 outubro 2021   

 

 

 

 

 

Código de autenticidade: 615e0b8c-eb0c-4ce6-8560-5fbcbb2dc1cc - Validação: http://www.conexxoes.com.br/ead/mod/simplecertificate/verify.php

ＶＱＵ･Ｐ｢Ｘ｣Ｍ･｢Ｐ｣ＭＴ｣･ＶＭＸＵＶＰＭＵｦ｢｣｢｢Ｒ､｣Ｑ｣｣

ｐｯｷ･ｲ･､＠｢ｹ＠ｔｃｐｄｆ＠ＨｷｷｷＮｴ｣ｰ､ｦＮｯｲｧＩ
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Memorando-Circular nº 74 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF
Maceió, 25 de outubro de 2021.

Para os servidores: Delúsio José Santos Andrade
                               Fábio Luiz Teixeira Cavalcante Gazzaneo
                               José Valteno dos Santos
                               Maria Luiza Chaves
 
Assunto: Participação/Ausência em Curso

 

 

Comunicamos que, adotando a praxe deste Tribunal,
iremos submeter à apreciação das unidades superiores
o relatório de ausências no curso Prevenção e Enfrentamento do
Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, objeto destes
autos, cuja inscrição de V.Sa havia sido devidamente efetuada por
esta Unidade, e posteriormente cientificada.

Relembramos que a capacitação é obrigatória para todos
os servidores ocupantes de cargos e funções comissionadas de
natureza gerencial neste Tribunal, em obediência aos parágrafos 3º,
4º e 5º do artigo 5º da Lei nº 11.416/2006, abaixo transcritos:

§ 3º Consideram-se funções comissionadas de natureza
gerencial aquelas em que haja vínculo de subordinação e poder de
decisão, especificados em regulamento, exigindo-se do titular
participação em curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo
órgão.

§ 4º Os servidores designados para o exercício de função
comissionada de natureza gerencial que não tiverem participado de
curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão deverão
fazê-lo no prazo de até um ano da publicação do ato, a fim de
obterem a certificação. 

§ 5º A participação dos titulares de funções
comissionadas de que trata o § 4º deste artigo em cursos de
desenvolvimento gerencial é obrigatória, a cada 2 (dois) anos,
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sob a responsabilidade dos respectivos órgãos do Poder Judiciário da
União. 

Assim sendo, por meio do presente, solicitamos a
manifestação de Vossa Senhoria, no intuito de apresentar, até o dia
05/11/2021, justificativa acerca dos motivos que impossibilitaram
sua participação na mencionada ação de capacitação.

 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 25/10/2021, às 18:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 25/10/2021, às 18:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0965175 e o código CRC EC9F3E3B.

0003325-44.2021.6.02.8000 0965175v12
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5523 - TRE-AL/6ª ZE

Em atenção ao contido no evento nº 0965175, informo que cursei
alguns módulo do referido treinamento, faltando apenas, salvo engano, 2
módulos.

Atenciosamente,
Atalaia/AL, 26/10/2021
 Fábio Luiz Teixeira Cavalcante Gazzaneo - Analista Judiciário -

Chefe de Cartório

Documento assinado eletronicamente por DANIELA ARROXELLAS DE
ALBUQUERQUE, Chefe de Cartório Substituta, em 26/10/2021, às 12:11, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0965446 e o código CRC 2CCC8318.

0003325-44.2021.6.02.8000 0965446v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5579 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Em satisfação às exigências apontadas no disposto em Despacho
conforme evento (0965175), cumpre-nos fazer registro de que, em face da
minha nomeação como membro da Comissão de Inventário de Material
Permanente 2021, vista a Portaria 261 /2012 (0904797 ), SEI 4260-84.2021,
estive, inicialmente, durante todo o período do curso em questão, realizando
os trabalhos de vistoria de material permanente patrimônio deste Tribunal
Regional Eleitoral, atribuição própria de referida Comissão, nos Cartórios
Eleitorais do interior do Estado, onde, na grande maioria dos casos, não se
tem acesso à rede mundial de computadores, portanto, não se fazendo
possível conexão e acesso ao curso.

 
Informamos, ademais, que os trabalhos de tal Comissão, por ter

registrado um sem número de transtornos, apenas se encerraram no tocante
às atividades próprias do interior; estando, ora, sendo  desenvolvidas as
atribuições nas Unidades da Capital.

 
De tal sorte, justificamos, de tal modo, a minha indesejada

ausência em evento assaz importante para todos nós e para um  Serviço
público melhor para os brasileiros.

 
Muito atenciosamente.
 
José Valteno dos Santos

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ VALTENO DOS SANTOS, Analista
Judiciário, em 28/10/2021, às 14:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0966785 e o código CRC 9C106E2A.

0003325-44.2021.6.02.8000 0966785v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5631 - TRE-AL/48ª ZE

Informo que estava afastada do exercício das atividades do cargo
efetivo em decorrência da Licença Capacitação, no período de 01/08 a
29/10/2021 e não tinha conhecimento do prazo para finalização do curso
Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da
Discriminação.

Informo ainda que assisti online a primeira aula do curso e mais
duas aulas que ficaram gravadas, tendo a intenção de finalizar o curso quando
voltasse as atividades, a partir do dia 30/10/2021.

Declaro minha intenção de concluir o curso Prevenção e
Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, não
pela obrigatoriedade em Lei de cursos aos titulares de função, mas sim pela
conteúdo enriquecedor trazido, nos capacitando e preparando para situações
que infelizmente poderemos enfrentar.

 
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA LUIZA CHAVES, Chefe de Cartório,
em 04/11/2021, às 12:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0968404 e o código CRC 2192ADBA.

0003325-44.2021.6.02.8000 0968404v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5818 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

 
Senhora Coordenadora,

                    Ultimados os procedimentos pertinentes à contratação
da empresa ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO
EMPRESARIAL LTDA, para promover o Curso Online ao
vivo''Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio
Sexual e da Discriminação'', destinado aos gestores deste Regional,
cumpre-nos relatar o que segue:

1. estes autos foram instruídos por esta Seção, com as
propostas colhidas por algumas empresas, resultando na escolha do
conteúdo proposto pela empresa Conexxões, culminado na
autorização da Presidência para contratação através da Decisão 1121
(0898414);

2. finalizadas as tratativas com a empresa contratada,
visando realizar a capacitação, enviamos o Memorando
559(0914145) para ciência de todos os participantes, através do
processo SEI 0004906-94.2021.6.02.8000, de que  o curso seria
realizado na modalidade Online Ao Vivo e se encerraria no
dia 03/09/2021. Aqueles servidores que informaram algum
impedimento que impossibilitasse a participação no curso ao vivo, foi
cientificado, por e-mail, que seria disponibilizado o vídeo gravado até
o dia 15 de outubro,  devido à uma solicitação que esta unidade fez à
empresa contratada, como uma cortesia. 

5. dos 119(cento e dezenove) servidores inscritos,
04(quatro) participantes não finalizaram o curso.

 
Assim sendo, é oportuno trazer à baila que a não

conclusão de cursos promovidos pelo Órgão vem sendo objeto de
decisões da Presidência, a exemplo dos eventos
SEI 0256263, 0262472 , 0493642 e 0932645, onde determina aos
servidores que não concluíram a capacitação e não tiveram as
respectivas justificativas acatadas, que efetuem o ressarcimento dos
valores de custeio das inscrições.
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Relembramos que esta capacitação é obrigatória para
todos os servidores ocupantes de cargos e funções comissionadas de
natureza gerencial neste Tribunal, em obediência aos parágrafos 3º,
4º e 5º do artigo 5º da Lei nº 11.416/2006, abaixo transcritos:

§ 3º Consideram-se funções comissionadas de natureza
gerencial aquelas em que haja vínculo de subordinação e poder de
decisão, especificados em regulamento, exigindo-se do titular
participação em curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo
órgão.

§ 4º Os servidores designados para o exercício de função
comissionada de natureza gerencial que não tiverem participado de
curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão deverão
fazê-lo no prazo de até um ano da publicação do ato, a fim de
obterem a certificação. 

§ 5º A participação dos titulares de funções
comissionadas de que trata o § 4º deste artigo em cursos de
desenvolvimento gerencial é obrigatória, a cada 2 (dois) anos,
sob a responsabilidade dos respectivos órgãos do Poder Judiciário da
União. 

 
Em complemento às informações apresentadas,

registramos que o valor de cada inscrição, dividido por 119
participantes foi  R$453,78(quatrocentos e cinquenta e três
reais e setenta e oito centavos), de acordo com a Nota de
Empenho 0917887, totalizando um montante de
R$54.000,00(cinquenta e quatro mil reais) investidos na contratação
do curso.

 
Outrossim, diante da necessidade de submeter esta

situação pontual ao crivo da alta Administração, encaminhamos o
Memorando-Circular 74(0965175) nestes autos, aos servidores que
não concluíram a capacitação, solicitando a exposição dos motivos
que impossibilitaram a conclusão. Apenas o servidor Delúsio José
Santos Andrade não encaminhou resposta: 

 
Servidor Justificativa
Delúsio José Santos Andrade Não enviou
Fábio Luiz Teixeira Cavalcante Gazzaneo 0965446
José Valteno dos Santos 0966785
Maria Luiza Chaves 0968404
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Por oportuno, e ainda considerando a possibilidade de ser
determinado ressarcimento ao erário, questionamos se deveremos
observar as recomendações do Parecer 791 (0692837) e Despacho
AEP (0790992), ao tempo em que encaminhamos os presentes autos
para a análise e pronunciamento superior que o caso requer.

 
 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 11/11/2021, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0972345 e o código CRC C0429460.

0003325-44.2021.6.02.8000 0972345v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de novembro de 2021.
Senhora Secretária de Gestão de Pessoas,
 
Encaminho, para conhecimento e providências, a

Informação 5818 (0972345) que trata da conclusão do Curso
Online ao vivo''Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral,
do Assédio Sexual e da Discriminação".

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DULCE STELLA TENÓRIO PRADO
COÊLHO, Coordenadora Substituta, em 11/11/2021, às 15:36, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0972439 e o código CRC 06FFCF70.

0003325-44.2021.6.02.8000 0972439v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de novembro de 2021.
Senhor Diretor,
Cumprimentando-o, sirvo-me deste para

encaminhar os presentes autos a Vossa Senhoria,
esclarecendo tratar-se de informação proveniente da
CODES/SRACF, evento 0972345, na qual diz ter encerrado o
curso ''Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do
Assédio Sexual e da Discriminação'', destinado aos gestores
deste Regional, onde dos 119 (cento e dezenove) servidores
inscritos, apenas 04(quatro) participantes não finalizaram o
curso.

Destaca, ainda que, a não conclusão de cursos
promovidos pelo Órgão vem sendo objeto de decisões da
Presidência que determina aos servidores que não concluíram
a capacitação e não tiveram as respectivas justificativas
acatadas, que efetuem o ressarcimento dos valores de custeio
das inscrições.

Dessarte, evoluímos os presentes autos para
apreciação e deliberação de Vossa Senhoria.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por FABIANA TENÓRIO DE FREITAS E SILVA,
Secretária Substituta, em 11/11/2021, às 18:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0972457 e o código CRC E5E58358.

0003325-44.2021.6.02.8000 0972457v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 16 de novembro de 2021.
 
 
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de informação apresentada pela unidade de

pessoal dando conta da finalização dos procedimentos pertinentes à
contratação da empresa ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES -
EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA, para promover o Curso Online ao
v ivo "Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio
Sexual e da Discriminação", destinado aos gestores deste Regional,
no montante de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais),
representando um valor individual de R$ 453,78 (quatrocentos e
cinquenta e três reais e setenta e oito centavos).

Informa a unidade de pessoal que dos 119 (cento e
dezenove) servidores inscritos, apenas 4 (quatro)
participantes não finalizaram o curso.

Instados a se manifestar, três dos quatro servidores que
não concluiram a capacitação apresentaram suas justificativas
acerca da impossibilidade de conclusão na mencionada ação de
capacitação nos expedientes 0965446, 0966785 e 0968404.
Das manifestações apresentadas colhe-se que alguns iniciaram e não
concluiram o curso e outros, inclusive tem intenção de conclui-lo.

A capacitação dos servidores ocupantes de cargos e
funções comissionadas de natureza gerencial neste Tribunal tem
natureza obrigatória, por força das disposições constantes nos §§ 3º,
4º e 5º do art. 5º da Lei nº 11.416/2006. Nesse sentido, esta Corte
Eleitoral tem investido recursos públicos cada vez mais escassos na
realização dos cursos necessários à capacitação de seu corpo
funcional, fato que não pode ser desprezado.

Nesse sentido, a capacitação inconclusa tem natureza
nefasta e deve ser evitada, sendo dever da Administração determinar
o ressarcimento dos valores com capacitação daqueles que não
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apresentem justificativa plausível para o não cumprimento de suas
ações, à luz do princípio da indisponibilidade do interesse público.

Todavia, cumpre rememorar que em procedimento que
trata de situação semelhante (0001817-63.2021.6.02.8000), após
deliberação de V. Exa. (0959870), adotou-se diligência prévia no
sentido de se provocar empresa de capacitação sobre a possibilidade
de se prorrogar, excepcionalmente, o prazo para conclusão de curso
objeto daqueles autos, o que se verificou naqueles autos. Nesse
sentido, parece-nos que tal deliberação poderia ser também aplicável
nos presentes autos, haja vista a identidade de situações.

A nosso juízo, tal providência teria o condão de, a um só
tempo, otimizar a capacitação dos servidores que ainda não a
concluíram, como também de conferir destinação adequada dos
recursos públicos, tudo sem contrapartida desproporcional por parte
da Contratada, que já possui o conteúdo programático devidamente
armazenado e passível de disponibilização, ainda que em caráter
excepcional.

Posta assim a questão, esta Diretoria conclui os autos a
V. Exa. para a necessária e competente deliberação, com a
recomendação de que a Secretaria de Gestão de Pessoas promova
diligência junto à ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES -
EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA sobre a possibilidade de
prorrogação excepcional do curso em questão, de modo a propiciar
que os servidores possam concluir a capacitação objeto destes autos.

Nada obstante, caso não se mostre factível o
encaminhamento sugerido, resta a competente deliberação V. Exa.
quanto às justificativas apresentadas, com a sugestão desta Diretoria
que os aludidos servidores sejam instados a promover o
ressarcimento no valor de R$ 453,78 (quatrocentos e cinquenta e
três reais e setenta e oito centavos), relativo ao custo individual da
capacitação, nos termos informados pela seção competente da
CODES.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 16/11/2021, às 18:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0973779 e o código CRC CC89D600.

Conclusão GDG 0973779         SEI 0003325-44.2021.6.02.8000 / pg. 317



0003325-44.2021.6.02.8000 0973779v1

Conclusão GDG 0973779         SEI 0003325-44.2021.6.02.8000 / pg. 318



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5902 - TRE-AL/17ª ZE

Senhor Diretor-Geral,
 
Acabei de tomar conhecimento da solicitação de uma justificativa

neste momento, já que retornei de férias no dia de ontem (16/11/2021) e o
sistema do TRE não estava funcionando nos cartórios. Antes, estive em
período de Licença Capacitação fazendo um curso de atualização em direito
penal. Este foi meu segundo período adquirido, mas o primeiro a ser
usufruido, já que o anterior não foi por compromissos do cartório em períodos
eleitorais. Depois, fiz marcações de compensações de horas-extras por
determinção do órgão, cujo banco de horas foi formado justamente pelo exesso
de trabalho no período eleitoral. Durante o ano estou fazendo uma segunda
pós-graduação, esta em direito eleitoral, no formato disponibilizado pelo TRE. 

Acho que todas essas informações passadas devem ter registro
no setor de recursos humanos do órgão. De minha parte só resta pedir
desculpas se não respondi antes, mas espero que as informações acima
possam explicar os motivos alegados.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DELÚSIO JOSÉ SANTOS ANDRADE, Chefe
de Cartório, em 17/11/2021, às 11:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0974235 e o código CRC 7A9E8843.

0003325-44.2021.6.02.8000 0974235v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de novembro de 2021.
Acolho a sugestão do Sr. Diretor-Geral no expediente

SEI 0973779.
Isto posto, encaminhem-se os autos à SGP, para que, pela

unidade competente, consulte a empresa ESCOLA DE NEGOCIOS
CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA, sobre a
possibilidade de prorrogação do curso objeto deste procedimento
eletrônico, com vistas a propiciar aos servidores que não concluíram
a capacitação, assim o façam.

Após, caso não haja possibilidade de prorrogação,
retorne-se o feito para deliberação.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente
 

 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
19/11/2021, às 12:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0975448 e o código CRC 0338603B.
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DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2021.
Remeto à CODES/SRACF, para adoção das

providências determinadas no despacho GPRES 0975448.

Documento assinado eletronicamente por DANIELA FONSECA DE MELO BRITTO,
Secretária Substituta, em 19/11/2021, às 13:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0976296 e o código CRC 3D86EA38.

0003325-44.2021.6.02.8000 0976296v1
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INFORMAÇÃO Nº 5993 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Secretária,
 
Acatando determinação contida no Despacho GSGP (0976296),

consultamos a empresa ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES, sobre a
possibilidade de disponibilizar em sua plataforma virtual, por um deteminado
período, o Curso "Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio
Sexual e da Discriminação, para que os 04 (quatro) servidores deste Tribunal
que não o concluíram, na ocasião de sua realização (19/agosto a 03/setembro-
2021), quais sejam Delúsio José Santos Andrade, Fábio Luiz Teixeira
Cavalcante Gazzaneo, José Valteno dos Santos e Maria Luiza Chaves,
pudessem ter mais uma oportunidade de participação e conclusão.

Porém, em resposta, a referida empresa nos comunicou sobre a
impossibilidade de tal disponibilização, haja vista não possuir mais as
respectivas gravações, já que o curso fora realizado na modalidade online ao
vivo, conforme observado no email anexo (0977011).

Desta feita, submetemos os autos a Vossa Senhoria e ao crivo
superior para conhecimento e deliberação que o caso reque.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 22/11/2021, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0976983 e o código CRC 2CBE6958.
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De: <incompany@conexxoes.com.br>
Para: "'rosanageda'" <rosanageda@tre-al.jus.br>
Data: 22/11/2021 05:29 PM
Assunto: RES: Questionamento - prorrogação curso
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Prezada Rosana,
 
Boa tarde!
 
Lamentamos não ter como atendê-los no pedido abaixo, visto que as gravações (para replay dos alunos) já
foram deletadas, infelizmente.
 
Qualquer dúvida estou à disposição.
 
Atenciosamente,
 
Islayne Araujo Adan
Coordenação In Company
(71)3176-3388 | 9188-3163 | (11)94732-8190 (WhatsApp)
“Quando eu mudo, o mundo muda!”
 
De: rosanageda [mailto:rosanageda@tre-al.jus.br] 

 Enviada em: segunda-feira, 22 de novembro de 2021 17:05
 Para: islayne@conexxoes.com.br

 Assunto: Ques�onamento - prorrogação curso
 Prioridade: Alta

 
Prezada Islayne, boa tarde.
 
Em acato à determinação superior deste Tribunal, questiono Vossa Senhoria sobre a possibilidade de disponibilizar na
plataforma virtual dessa empresa, por um determinado período, o curso Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral
do Assédio Sexual e da Discriminação", a fim de possibilitar a participação de 04 (quatro) servidores deste Tribunal, no
referido curso, ressaltando que os mesmos haviam sido inscritos anteriormente nesse evento (na recente contratação
firmada entre este Regional e essa Conexxões); mas que, por motivos de ordem superior, não conseguiram
participar/concluir a capacitação, à época. 
Caso seja possível acatar nosso pleito, solicito informar as condições impostas para a concretização do feito.
Ficamos no aguardo.
 
Cordialmente,
 
 
Rosana de Cássia Moreira Gêda
Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional
SRACF/CODES/SGP/TRE-AL
0xx82 2122 7716
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DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2021.
Senhor Diretor,
Cumprimentando-o, e, em atenção à Informação 

5993 0976983, encaminho os autos a Vossa Senhoria, dando
conhecimento de que a empresa ESCOLA DE NEGOCIOS
CONEXXOES reportou-nos sobre a impossibilidade de
disponibilizar em sua plataforma virtual, por um deteminado
período, o Curso "Prevenção e Enfrentamento do Assédio
Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, para os 04
(quatro) servidores deste Tribunal que não o concluíram, na
ocasião de sua realização (19/agosto a 03/setembro-2021),
quais sejam Delúsio José Santos Andrade, Fábio Luiz Teixeira
Cavalcante Gazzaneo, José Valteno dos Santos e Maria Luiza
Chaves, haja vista não possuir mais as respectivas gravações,
já que o curso fora realizado na modalidade online ao vivo,
conforme observado no email anexo (0977011).

Isto posto, evoluo os autos para conhecimento e
deliberação.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 23/11/2021, às 13:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0977068 e o código CRC 9488CF5D.

0003325-44.2021.6.02.8000 0977068v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 24 de novembro de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Em cumprimento à determinação emanada por meio do

Despacho GPRES 0975448, submeto o presente procedimento
concluso a Vossa Excelência para conhecimento e competente
deliberação, haja vista a informação nos autos, junto à Empresa
ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL
LTDA, sobre a impossibilidade de disponibilizar em sua plataforma
virtual, por um determinado período, o Curso "Prevenção e
Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da
Discriminação, para 4 (quatro) servidores deste Tribunal que não o
concluíram, na ocasião de sua realização (19/agosto a 03/setembro-
2021), em razão de não possuir mais as respectivas gravações, já que
a referida capacitação fora realizada na modalidade online ao vivo
(vide expedientes 0977011 e 0977068).

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 25/11/2021, às 13:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0978558 e o código CRC F4FCB65C.

0003325-44.2021.6.02.8000 0978558v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de dezembro de 2021.
Devolvo o presente procedimento à Secretaria de Gestão

de Pessoas, para que, pela unidade competente, informe sobre os
eventuais afastamentos e designações para comissões dos servidores
que não concluíram o Curso Online ao vivo "Prevenção e
Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da
Discriminação",  conforme disposto nas justificativas trazidas aos
autos nos expedientes 0955446, 0966785, 0968404 e 0974235.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
20/12/2021, às 14:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0987043 e o código CRC B30720B5.
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DESPACHO

Maceió, 29 de dezembro de 2021.
Em atenção ao despacho GPRES 0987043, faço a

remessa dos autos à CODES/SRACF, para informar os eventuais
afastamentos e designações para comissões dos servidores que não
concluíram o Curso Online ao vivo "Prevenção e Enfrentamento do
Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação",  conforme
disposto nas justificativas trazidas aos autos nos
expedientes 0955446, 0966785, 0968404 e 0974235.

Documento assinado eletronicamente por FABIANA TENÓRIO DE FREITAS E SILVA,
Secretária Substituta, em 07/01/2022, às 08:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0995692 e o código CRC B7527F94.
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INFORMAÇÃO Nº 773 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Secretária,
 
Em resposta ao solicitado no Despacho GPRES 0987043,

informamos os eventuais afastamentos e designações para
comissões dos servidores que não concluíram o Curso "Prevenção e
Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da
Discriminação, relativos ao período de sua realização, qual seja de
19/08/2021 a 15/10/2021, esclarecendo que, de 19/08 a 03/09/2021, o
curso aconteceu na modalidade online ao vivo, e, a partir dessa data
até 15/10/2021, foi disponibilizado o respectivo conteúdo gravado, na
plataforma virtual da empresa promotora do evento, para aqueles
que não conseguiram participar ao vivo.

O servidor Delúsio José Santos Andrade esteve em
gozo de licença-capacitação, de 07/06 a 04/09/2021, ou seja
coincidindo com todo o período em que o curso foi realizado na
modalidade online ao vivo. Após o dia 04/09 e até o dia 03/10/2021,
não encontramos nos módulos do SGRH, registros funcionais
correspondentes a afastamentos oficiais das atividades laborais para
esse servidor. Entretanto, a partir de 04/10/2021 até o fim do mês de
outubro daquele ano, o servidor esteve compensando horas do banco
de horas.  

Para o servidor Fábio Luiz Teixeira Cavalcante
Gazzaneo, não encontramos quaisquer registros de afastamentos
legais, durante todo o período do curso (online e gravado).

O servidor José Valteno dos Santos foi  designado
membro da Comissão de Inventário de Material Permanente 2021,
conforme Portaria 261/2021(0904797); porém não encontramos no
SGRH registros  de afastamentos legais para o mesmo, coincidentes
com o período do curso em tela (online e gravado).

Já a servidora Maria Luiza Chaves permaneceu
afastada, durante todo o período do curso (online e gravado), em gozo
de licença-capacitação, concedida através dos autos 0012977-
72.2020.6.02.8048.
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Destarte, devolvemos os autos com as informações
acima, para análise e competente deliberação superior.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 21/02/2022, às 13:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 21/02/2022, às 13:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1014590 e o código CRC 28346567.

0003325-44.2021.6.02.8000 1014590v39
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DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.
Senhor Presidente, 
Em atenção ao despacho GPRES 0987043,

retornamos os autos a Vossa Excelência com as informações
fornecidas pela unidade responsável por conduto da
Informação 773 1014590.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 21/02/2022, às 18:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1017037 e o código CRC 04335BA8.

0003325-44.2021.6.02.8000 1017037v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de março de 2022.
 
Abordam os presentes autos um dos efeitos da

contratação da empresa ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES -
EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA, para promover o Curso Online ao
v ivo "Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio
Sexual e da Discriminação", destinado aos gestores deste Regional. A
contratação foi destinada a um público de 119 (cento e dezenove)
servidores.

Conquanto a Seção de Recrutamento, Avaliação e
Capacitação Funcional -SRACF (1014590) haja registrado que o
evento ocorreu em prazo contínuo e em duas ofertas – de 19/8 a
03/09/20211, na modalidade online e ao vivo, e de 04/09 a 15/10/2021
por meio de reprodução das aulas gravadas -, 4 (quatro) servidores,
dentre os 119 (cento e dezenove inscritos), não lograram conclur o
conteúdo programático.

Por meio do Memorando-Circular nº 74/2021 (0965175),
aqueles servidores foram instados à manifestação, até o último dia 5
de novembro, declinando as eventuais justificativas pela ausência de
participação. A seguir, são reproduzidas as justificativas
apresentadas por servidor:

 
 

a) José Valteno dos Santos (0966785) – alegou
que foi designado, por meio da Portaria
Presidência nº 261/2021 (0904797), para
integrar a Comissão de Inventário de Material
Permanente para o Exercício 2021. Diante dos
deslocamentos realizados para o desempenho
do múnus, que incluiu os juízos eleitorais,
esteve impossibilitado de acesso à rede
mundial de computadores;
b) Maria Luiza Chaves (0968404) – informou
que esteve ausente das atividades laborais no
período de 1º/8 a 29/10/2021 para Licença
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Capacitação;
c) Delúsio José Santos Andrade (0974235) –
apontou a ausência da rotina funcional para
Licença Capacitação e para compensação de
horas registradas em banco.

 
O servidor Fábio Luiz Teixeira Cavalcante Gazzaneo não

apresentou justificativa.
 
 
Conclusos os autos, passo à análise do contexto fático.
 
 
Observados os registros que constam dos autos, constato

que são dois os aspectos que merecem imediata atenção.
O primeiro, diz respeito à natureza compulsória da

capacitação. Segundo o teor do expediente inaugural (0885722) e dos
demais registros realizados pela Secretaria de Gestão de Pessoas –
SPG, o evento foi planejado e desenvolvido para que fossem
atendidas as disposições que constam do artigo 5º, caput e §§ 3º a
5º, da Lei nº 11.416/2006, que rege as carreiras funcionais do Poder
Judiciário da União. Para os necessários esclarecimentos, procedo à
reprodução do dispositivo:

 
 

Art. 5º Integram os Quadros de Pessoal dos
órgãos do Poder Judiciário da União as
Funções Comissionadas, escalonadas de FC-1
a FC-6, e os Cargos em Comissão, escalonados
de CJ-1 a CJ-4, para o exercício de atribuições
de direção, chefia e assessoramento.
(…)
§ 3º Consideram-se funções comissionadas de
natureza gerencial aquelas em que haja
vínculo de subordinação e poder de decisão,
especificados em regulamento, exigindo-se do
titular participação em curso de
desenvolvimento gerencial oferecido pelo
órgão.
§ 4º Os servidores designados para o exercício
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de função comissionada de natureza gerencial
que não tiverem participado de curso de
desenvolvimento gerencial oferecido pelo
órgão deverão fazê-lo no prazo de até um ano
da publicação do ato, a fim de obterem a
certificação.
§ 5º A participação dos titulares de funções
comissionadas de que trata o § 4º deste artigo
em cursos de desenvolvimento gerencial é
obrigatória, a cada 2 (dois) anos, sob a
responsabilidade dos respectivos órgãos do
Poder Judiciário da União.

 
 
 
A reprodução do texto legal esclarece que a frequência

bienal a evento de capacitação similar ao contratado nos presentes
autos é conduta compulsória, condicionante do exercício de função
comissionada de natureza gerencial. Ressalvados os casos de
impossibilidade plena, cuida-se de exigência vinculada.

O segundo ponto a ser observado é a oferta ininterrupta
do curso no período de 19 de agosto a 15 de outubro do ano de 2021,
o que totaliza um período aproximado de 4 (quatro) meses de
disponibilidade, seja na modalidade ao vivo, seja mediante a exibição
doo conteúdo gravado.

Tratando das escusas registradas pelos servidores,
constata-se que, no que diz respeito ao servidor José Valteno dos
Santos, o mesmo foi, de fato, designado pela Portaria Presidência nº
261/2021 para integrar a Comissão de Inventário dos Bens
Permanentes – Exercício 2021. Contudo, o indigitado ato foi
publicado no dia 14 de junho de 2021. Além disso, a Seção de
Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional -SRACF informou,
quanto ao servidor, que não foram encontrados “… no SGRH
registros  de afastamentos legais para o mesmo, coincidentes com o
período do curso em tela (online e gravado)...”. Portanto, a
frequência à capacitação era possível e viável.

No que diz respeito ao servidor Delúsio José Santos
Andrade, observo que, em que pese a retomada, após a Licença para
Capacitação, da rotina funcional no período de 4 de setembro a 3 de
outubro, esse não ocupa, desde a edição da Portaria Presidência nº
418/2021, função de confiança de natureza gerencial.

Quanto à servidora Maria Luiza Chaves, a servidora
esteve afastada no período de 1º de agosto a 29 de outubro de 2021
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para fins de licença capacitação, não sendo possível, por essa razão,
proceder à imperativa frequência ao curso.

Conduzindo o tema aos ditames da Lei nº 8.112/90, resta
forçoso recordar que, dentre os deveres do servidor público, o artigo
116, incisos I e III, estipula como imprescindível a observância das
normas legais e regulamentares. Nesse sentido:

 
 

Art. 116. São deveres do servidor:
I – exercer com zelo e dedicação as atribuições
do cargo;
(…)
III – observar as normas legais e
regulamentares;

 
 
Confronta-se, pois, situação na qual a conclusão de curso

é exigência para o exercício das atribuições do cargo, situação que
decorre de imperativo legal. Além disso, é fato que o gestor público
deve acompanhar e levantar situações de adequação das rotinas
funcionais, estando, para tanto, condicionado, tanto na interpretação
quanto na aplicação das normas públicas, aos obstáculos, às
dificuldades e às exigências das políticas públicas a seu cargo, isso
sem prejuízo das prerrogativas dos administrados. Essa é, inclusive,
a filologia do artigo 22, caput, da Lei nº 4.657/1942 – Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro -, que se reproduz a
seguir:

 
 
 

Art. 22.  Na interpretação de normas sobre
gestão pública, serão considerados os
obstáculos e as dificuldades reais do gestor e
as exigências das políticas públicas a seu
cargo, sem prejuízo dos direitos dos
administrados.
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A dicção legal oportuniza análises diversas sobre as
situações funcionais dos servidores que não frequentaram o processo
de capacitação de natureza cogente, posto que desempenham
funções de confiança cuja certificação regular é condição para a
permanência na titularidade do posto. Não há como mitigar, de forma
ordinária, a exigência em análise. Ressalto ainda que a habilitação
técnica por meio da instrução é medida que preza pela qualidade do
serviço prestado, além de conduzir à preservação dos paradigmas
legais da finalidade, do interesse público e da eficiência enumerados
pelo artigo 2º, caput, da Lei nº 9.784/99.

Mesmo que, num dos casos, houvesse eventual situação
de acúmulo de responsabilidades, não há como olvidar que o evento
cognitivo permaneceu por período duradouro o suficiente para que os
servidores obtivessem os conhecimentos e a certificação
indispensáveis.

Assim sendo, e com base nos registros que constam dos
autos, cumpre-me reconhecer que a servidora Maria Luíza Chaves e
o servidor Delúsio José Santos de Andrade estão isentos de qualquer
ônus decorrente da conclusão do evento pois, no caso da servidora, é
imperativo reconhecer que o seu afastamento decorreu por lapso
superior àquele destinado à frequência ao curso e foi reconhecido por
esta Presidência; e, quanto ao servidor, esse não mais atua na
titularidade de função comissionada de natureza gerencial.

No que diz respeito aos servidores José Valteno dos
Santos e Fábio Luiz Teixeira Cavalcante Gazzaneo, percebe-se que o
desempenho de função de confiança de natureza gerencial não
observa, ao menos por ora, as exigências do artigo 5º, §§ 3º a 5º, da
Lei nº 11.416/2006. Por essa razão, determino, com base no
dispositivo e no que prescreve o artigo 116, incisos I e III, e o artigo
22, caput, da Lei nº 4.657/1942, determino que os servidores José
Valteno dos Santos e Fábio Luiz Teixeira Cavalcante Gazzaneo
busque realizar capacitação, às próprias expensas, em curso com
natureza e carga horária equivalentes, observando, para tanto, o dia
30 de junho próximo como momento final para a apresentação do
certificado respectivo.

Salienta-se que a não qualificação dos servidores
referidos no parágrafo anterior aos ditames estipulados pela Lei nº
11.416/2006 resultará, uma vez decorrido o prazo outorgado, na
exoneração da função comissionada que ora ocupam.

Retornem os autos à Secretaria de Gestão de Pessoas
para que seja providenciada a ciência dos servidores e o
acompanhamento do prazo aqui referidos. No que diz respeito à
servidora Maria Luiza Chaves, que seja incluída na próxima
capacitação que, com o mesmo propósito, venha a ser promovida por

Despacho AEP 1024615         SEI 0003325-44.2021.6.02.8000 / pg. 337



esta Corte.

 

 

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
11/03/2022, às 08:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1024615 e o código CRC 25A32CB6.

0003325-44.2021.6.02.8000 1024615v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de março de 2022.
Remeto à CODES/SRACF para as providências

decorrentes do despacho AEP 1024615.

Documento assinado eletronicamente por DANIELA FONSECA DE MELO BRITTO,
Secretária Substituta, em 11/03/2022, às 09:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1025128 e o código CRC 5E76A89F.

0003325-44.2021.6.02.8000 1025128v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de março de 2022.
Senhora Secretária, 
 
Por meio do despacho AEP 1024615, o

Excelentíssimo Desembargador Presidente determina que o
servidor JOSÉ VALTENO DOS SANTOS busque realizar
capacitação sobre o tema do curso objeto destes autos, às
próprias expensas, condicionando o não cumprimento de tal
determinação à exoneração da função comissionada de
natureza gerencial, em observância aos ditames da Lei nº
11.416/2006.

Ocorre que o referido servidor não ocupa função
de confiança de natureza gerencial , inclusive o motivo de
sua inscrição no curso "Prevenção e Enfrentamento do
Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação" foi pelo
fato de ser membro da Comissão de Prevenção e
Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio
Sexual, instituída pela Portaria 95/2021, conforme despacho
AEP (0929079).

Diante disso, e com as devidas vênias, sugerimos
que tal informação seja submetida ao crivo da Presidência
deste Órgão, para ratificar se persistem os termos da
determinação mencionada no parágrafo inicial deste
expediente, ou se o servidor José Valteno será desobrigado de
fazer o curso, às suas expensas, similarmente à decisão
tomada em relação ao servidor Delúsio José Santos de
Andrade.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 16/03/2022, às 14:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 16/03/2022, às 14:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1027857 e o código CRC 11AD8889.

0003325-44.2021.6.02.8000 1027857v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de março de 2022.
Senhor Presidente,
Tratam-se dos atos necessários ao cumprimento

do despacho AEP 1024615, notadamente, no ponto em que
determinou ao servidor JOSÉ VALTENO DOS SANTOS a
obrigatoriedade de realizar capacitação sobre o tema do curso
objeto destes autos, às próprias expensas, sob pena de
exoneração da função comissionada de natureza gerencial, em
observância aos ditames da Lei nº 11.416/2006.

A CODES/SRACF, por meio do despacho 1027857,
informou que o referido servidor não ocupa função de
confiança de natureza gerencial, assim como, que o motivo de
sua inscrição no curso foi pelo fato de ser membro
da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral
e do Assédio Sexual.

Ressalte-se que o servidor Delúsio José Santos de
Andrade foi isento de qualquer ônus tendo em vista não
ocupar função comissionada de natureza gerencial, conforme
termos da Decisão acima mencionada.

Assim, considerando as informações prestadas pela
SRACF, encaminho os autos a Vossa Excelência para
deliberação.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 16/03/2022, às 15:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1027989 e o código CRC 694EE930.

0003325-44.2021.6.02.8000 1027989v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de março de 2022.
 
Retornam os presentes autos da Secretaria de Gestão de

Pessoas com informações complementares acerca da instrução neles
realizada, de forma a esclarecer aspectos abordados e determinações
insertas no Despacho 1024615.

Conforme aduz o Despacho 1027857, o servidor José
Valteno dos Santos não é detentor de função de confiança com viés
gerencial, conforme as prescrições do artigo 5º da Lei nº
11.416/2006. Em verdade, informa-se, desta feita, que o servidor
integra a Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral
e do Sexual desta Corte, objeto da Portaria Presidência 95/2021.

Por essa razão, solicita-se esclarecimento acerca do
imperativo de que o servidor venha a, de fato, realizar o curso às
suas expensas. A Secretaria de Gestão de Pessoas, por sua vez,
complementa as informações detalhando que, quanto ao servidor
Delúsio José Santos de Andrade, não há qualquer ônus decorrente da
não conclusão do curso uma vez que não mais exerce função que
apresente, dentre as suas atribuições, escopo de similar monta.

Com os fatos novos trazidos ao conhecimento desta
Presidência, reavalia-se, por ser medida inafastável, o teor do
dispositivo que então se faz objeto de questionamento.

É certo que a designação da Comissão de Prevenção e
Enfrentamento do Assédio Moral e do Sexual decorre da edição, pelo
Conselho Nacional de Justiça, da Res./CNJ nº 351/2020. Além disso,
o servidor José Valteno dos Santos integra a Comissão na condição
de representante da entidade sindical dos servidores, consectário do
consignado no artigo 15, inciso I, alínea “f”, da já referida Res./CNJ
nº 351/2020.

Merece destaque que a nominação do representante
sindical foi observada no Ofício nº 001/2021-SINDJUS/AL (0849161).

Volvendo a análise aos objetivos perseguidos pelo
Conselho Nacional de Justiça, constata-se que, de acordo com os
artigos 4º e 5º da Res./CNJ nº 351/2020 são exaurientes quanto à
missão dos integrantes da Comissão de forma a promover uma visão
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isonômica de preservação dos valores e dos direitos subjetivos de
magistrados, servidores e colaboradores no âmbito das unidades que
integram o Poder Judiciário. Buscando subsídios no âmbito daquele
Conselho, percebe-se a edição de cartilha que define os referidos
conceitos, acessível por meio do link <https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/2021/09/cartilha-assediomoral-aprovada.pdf>.

No plano deste Tribunal, é possível perceber, por meio da
Portaria Presidência nº 95/2021, que, seguindo as premissas e as
determinações exaradas pelo Conselho, o artigo 3º desse ato
especifica os objetivos perseguidos pela Comissão nele nominada, e
que seguem transcritos:

 

 

Art. 3º A Comissão de Prevenção e
Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio
Sexual terá as seguintes atribuições:
I – monitorar, avaliar e fiscalizar a adoção da
Política de Prevenção e Combate do Assédio
Moral, do Assédio Sexual e de Todas as
Formas de Discriminação;
II – contribuir para o desenvolvimento de
diagnóstico institucional das práticas de
assédio moral e sexual;
III – solicitar relatórios, estudos e pareceres
aos órgãos e unidades competentes,
resguardados o sigilo e o compromisso ético-
profissional das áreas técnicas envolvidas;
IV – sugerir medidas de prevenção, orientação
e enfrentamento do assédio moral e sexual no
trabalho;
V – representar aos órgãos disciplinares a
ocorrência de quaisquer formas de retaliação
àquele(a) que, de boa-fé, busque os canais
próprios para relatar eventuais práticas de
assédio moral ou sexual;
VI – alertar sobre a existência de ambiente,
prática ou situação favorável ao assédio moral
ou assédio sexual;
VII – fazer recomendações e solicitar
providências à Diretoria-Geral, aos gestores
das unidades organizacionais e aos
profissionais da rede de apoio, tais como:
a) apuração de notícias de assédio;
b) proteção das pessoas envolvidas;
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c) preservação das provas;
d) garantia da lisura e do sigilo das apurações;
e) promoção de alterações funcionais
temporárias até o desfecho da situação;
f) mudanças de métodos e processos na
organização do trabalho;
g) melhorias das condições de trabalho;
h) aperfeiçoamento das práticas de gestão de
pessoas;
i) ações de capacitação e acompanhamento de
gestores e servidores;
j) realização de campanha institucional de
informação e orientação;
k) revisão de estratégias organizacionais e/ou
métodos gerenciais que possam configurar
assédio moral organizacional;
l) celebração de termos de cooperação técnico-
científica para estudo, prevenção
enfrentamento do assédio moral e sexual;
VIII – articular-se com entidades públicas ou
privadas que tenham objetivos idênticos aos
da Comissão.
Parágrafo único. Sem prejuízo das medidas de
coordenação nacional, acompanhamento e
incentivo por parte do Conselho Nacional de
Justiça, a Comissão coordenará rede
colaborativa e promoverá o alinhamento das
Comissões em nível regional, bem como
tomará iniciativas para a efetividade de seus
objetivos.

 

 

Portanto, pelos fatos até agora expostos, são possíveis
três deduções imediatas: a primeira, que a constituição de comissão
com tal escopo, imperativa, tem, como objetivo primordial,
resguardar os magistrados, os colaboradores e, também, os
servidores de possíveis ações que envolvam situações abusivas no
seu espaço profissional, quer pelo desempenho de atribuições que
exorbitam, humilham, constrangem, excluem ou o abalam
socialmente, quer por qualquer meio de violência sexual; a segunda,
que o servidor José Valteno dos Santos é vogal designado, pela
entidade sindical, como legítimo represente dos servidores que
integram o 2º Grau de Jurisdição da Justiça Eleitoral de Alagoas,
conforme o teor da Portaria Presidência 353/2021 (0940447); e, por
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fim, que o a frequência ao curso é forma de propiciar aos integrantes
da comissão a oportunidade de aprimorar os conhecimentos sobre
um tema tão abrangente quanto atual.

Em síntese, é presumível que haja pleno e imediato
interesse do servidor em conhecer os meandros próprios do múnus
em que investido, de forma a atuar, no âmbito da comissão, como
representante ativo da sua classe, uma vez que, repise-se, sua
designação decorre de manifestação formal da entidade sindical que
representa o corpo de servidores da Justiça Eleitoral em Alagoas.

Convergidas essas premissas às escusas apresentadas
pelo servidor (0966785), ainda assim prevalecem as informações
declinadas, quanto à sua rotina de trabalho, na Informação nº 773
(1014590), devendo, por isso, prevalecer, quanto ao mesmo, os
fundamentos que integram o Despacho 1024615, perfeitamente
ajustados que estão, também, ao novo contexto fático avaliado nesta
oportunidade.

Apreciando o teor do questionamento endereçado a esta
Presidência pela Secretaria de Gestão de Pessoas, é imperativo que
os integrantes da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do
Assédio Moral e do Sexual desta Corte, seja do Primeiro ou do
Segundo Graus, venham a integrar eventos de capacitação tal como o
promovido naquela oportunidade por este Regional, realidade que
otimiza a observância da missão institucional perseguida pelo
Conselho.

Assim sendo, e com o objetivo de integrar devidamente o
ato precedente, qual seja, o Despacho 1024615, com toda razão deve
o servidor, designado pela entidade de classe dos servidores,
assimilar conhecimentos sobre a nobre missão em que ora se vê
investido, de forma melhor desempenhar aquele mister institucional.

Com isso, uma vez que a solução talhada na manifestação
precedente não mais encontra respaldo com os esclarecimentos que
motivam a edição deste ato, entendo que se faz inafastável, pelas
razões ora expostas, reforçar a determinação para que o servidor
atue no sentido de buscar capacitação, às próprias expensas, com
conteúdo e carga horária equivalentes àqueles contratados junto à
ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACÃO EMPRESARIAL
LTDA, apresentando, até o próximo dia 30 de junho, o
comprovante de conclusão referente.

No que diz respeito ao servidor Delúsio José Santos de
Andrade, a realidade fática e a repercussão jurídica que lhe são
inerentes já foram criteriosamente esclarecidas no Despacho
1024615.

Devolva-se o feito, por fim, à Secretaria de Gestão de
Pessoas para as providências necessárias.
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Pessoas para as providências necessárias.
 

 

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
17/03/2022, às 13:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1028401 e o código CRC 27CEFD01.

0003325-44.2021.6.02.8000 1028401v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2022.
Retornem os autos à CODES/SRACF para ciência

do servidor do Despacho AEP 1028401 e acompanhamento
destes autos.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 17/03/2022, às 18:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1029012 e o código CRC F0786346.

0003325-44.2021.6.02.8000 1029012v1
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Memorando nº 322 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF
Maceió, 18 de março de 2022.

Para: Servidora Maria Luíza Chaves
 
Assunto: Ciência despacho AEP 1024615 decisão não realização do
curso Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio
Sexual e da Discriminação

 

Prezada Servidora,
 
Damos ciência do despacho AEP 1024615 acerca da

decisão sobre a não conclusão do Curso Prevenção e Enfrentamento
do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação.

Extrae-se do documento mencionado que V.
Senhoria está isenta de qualquer ônus decorrente da conclusão do
evento pois, foi reconhecido que o seu afastamento decorreu por
lapso superior àquele destinado à frequência ao curso.

Por fim, solicitamos ciência deste Memorando bem
como informamos que V. Senhoria será incluída na  capacitação para
gestores deste ano.

 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 18/03/2022, às 10:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1030069 e o código CRC 4E8BF6EE.

0003325-44.2021.6.02.8000 1030069v9
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Memorando nº 323 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF
Maceió, 18 de março de 2022.

Para: Servidor Delúsio José Santos de Andrade
 
Assunto: Ciência despacho AEP 1024615 decisão não realização do
curso Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio
Sexual e da Discriminação

 

Prezado Servidor,
 
Damos ciência do despacho AEP 1024615 acerca da

decisão sobre a não conclusão do Curso Prevenção e Enfrentamento
do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação.

Extrae-se do documento mencionado que V.
Senhoria está isenta de qualquer ônus decorrente da conclusão do
evento pois, não mais atua na titularidade de função comissionada de
natureza gerencial.

 
Cordialmente,
 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 18/03/2022, às 11:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1030150 e o código CRC 2BB2A2A7.
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Memorando nº 324 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF
Maceió, 18 de março de 2022.

Para: Servidor  José Valteno dos Santos
Assunto:  Ciência despacho AEP 1024615 decisão não realização do
curso Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio
Sexual e da Discriminação

 

Prezado Servidor,
 
Damos ciência dos despachos

AEP 1024615 e 1028401 acerca da decisão sobre a não conclusão do
Curso Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio
Sexual e da Discriminação.

Extrae-se do documento mencionado que V.
Senhoria  busque realizar capacitação, às próprias expensas, em
curso com natureza e carga horária equivalentes, observando, para
tanto, o dia 30 de junho próximo como momento final para a
apresentação do certificado respectivo.

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 18/03/2022, às 11:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1030187 e o código CRC C6669AAF.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Memorando nº 325 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF
Maceió, 18 de março de 2022.

Para: Servidor Fábio Luiz Teixeira Cavalcante Gazzaneo
 
Assunto:  Ciência despacho AEP 1024615 decisão não realização do
curso Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio
Sexual e da Discriminação

 

Prezado Servidor,
 
Damos ciência do despacho AEP 1024615 acerca da

decisão sobre a não conclusão do Curso Prevenção e Enfrentamento
do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação.

Extrae-se do documento mencionado que V.
Senhoria  busque realizar capacitação, às próprias expensas, em
curso com natureza e carga horária equivalentes, observando, para
tanto, o dia 30 de junho próximo como momento final para a
apresentação do certificado respectivo.

 
Cordialmente,
 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 18/03/2022, às 12:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1030252 e o código CRC 2B18E0CD.

0003325-44.2021.6.02.8000 1030252v9

Memorando 325 (1030252)         SEI 0003325-44.2021.6.02.8000 / pg. 352



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1401 - TRE-AL/48ª ZE

Ciente do Memorando 322 - 1030069 e no aguardo do curso
mencionado.

Atenciosamente 

Documento assinado eletronicamente por MARIA LUIZA CHAVES, Chefe de Cartório,
em 18/03/2022, às 12:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1030339 e o código CRC 6C1A48C7.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1430 - TRE-AL/6ª ZE

Informo que já iniciei um curso com conteúdo e carga horária
semelhantes, ministrado pelo Senado Federal.

Quando concluí-lo, anexarei o certificado aqui.
Atenciosamente,
Atalaia/AL, 21/03/2022

Documento assinado eletronicamente por FÁBIO LUIZ TEIXEIRA CAVALCANTE
GAZZANEO, Chefe de Cartório, em 21/03/2022, às 10:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1030658 e o código CRC 9A707E7D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Praça Ernesto Gomes Maranhão nº 31 - Bairro Centro - CEP 57920-000 - São Luís do Quitunde - AL

 

CERTIDÃO

Certifico a ciência da decisão no que se refere a este
servidor e, sem nada a acrescentar, concluo os autos nessa unidade.

Documento assinado eletronicamente por DELÚSIO JOSÉ SANTOS ANDRADE, Chefe
de Cartório Substituto, em 01/04/2022, às 07:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1038778 e o código CRC D49FB392.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Pedro Pereira Acioli S/N - Bairro José Paulino - CEP 57690-000 - Atalaia - AL

 

CERTIDÃO

Certifico que já concluí o referido curso, tendo obtido
nota de aprovação. O certificado segue abaixo.

O referido é verdade e dou fé.
Atalaia/AL, 06/04/2022

Documento assinado eletronicamente por FÁBIO LUIZ TEIXEIRA CAVALCANTE
GAZZANEO, Chefe de Cartório, em 06/04/2022, às 09:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1041463 e o código CRC 5439C23C.
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