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

 

Memorando nº 1064 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/SJ
Maceió, 22 de novembro de 2021.

Para: Diretoria-Geral.

Assunto: Congresso Pernambucano de Direito Eleitoral.

 

Senhor Diretor-Geral,
 
A OAB Pernambuco anunciou que estão abertas as inscrições do

próximo Congresso Pernambucano de Direito Eleitoral, previsto para ocorrer nos
próximos dias 1º, 2 e 3 de dezembro do corrente ano. O evento deverá promover o
diálogo e o ensino multidisciplinar entre direito eleitoral, política, comunicação e
tecnologia, revelando os temas mais relevantes e recentes que precedem as Eleições 2022.

 
Os ciclos de palestras deverão ocorrer na Sede da OAB-PE e contará com

nomes como Jamile Duarte Coelho Vieira, Carlos Caputo, Djalma Pinto, Fernando Neves,
Eduardo Alckmin, Min. Carlos Velloso Filho, Marcelo Weick, Thiago Ayres, Juliana
Deleo, Flávio Pansieri, entre outros. As inscrições para participação podem ser
realizadas mediante o seguinte link: Inscrições Congresso Pernambucano de Direito
Eleitoral. 

 
Na programação do evento haverá discussão sobre temas como "Nova lei de

improbidade e reflexos no Direito Eleitoral", "O Combate a violência política contra as
mulheres", "Deambulações sobre o processo judicial eleitoral e a efetividade da jurisdição",
"Financiamento de campanha e autonomia partidária", "Temas polêmicos de Aije e Aime",
"O impacto do projeto do novo código sobre o financiamento público e sobre o instituto de
prestação de contas", "Propaganda eleitoral na internet", "Direito eleitoral digital nas
eleições de 2022" e "Revisitando o abuso de poder na era digital: eleições exponenciais e
eleições lineares".

 
Desse modo, em consideração à relevância do evento no aperfeiçoamento

técnico de servidores da Justiça Eleitoral, mormente da Secretaria Judiciária, área-fim deste
e. TRE-AL, que oportunizará o debate e o compartilhamento de conhecimentos com
demais colegas e palestrantes, encaminho o presente procedimento administrativo à v.

https://www.esape.com.br/cursos/ver/inicio-01-12-congresso-pernambucano-de-direito-eleitoral-presencial
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deliberação superior, a fim de solicitar o aporte da Senhora Secretária Judiciária, bem como
de sua Assessoria e de um servidor da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e
Controle de Feitos, para participação no eminente Congresso. 

 
Respeitosamente,
 

Alex Flávio Santos da Silva
Secretário Judiciário Substituto

 

Documento assinado eletronicamente por ALEX FLÁVIO SANTOS DA SILVA, Secretário Substituto, em
22/11/2021, às 17:24, 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 0976933 e o código
CRC 4CF4CB0D.

0008195-35.2021.6.02.8000 0976933v3


