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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA TSE Nº 5/2016 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL E 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, sediado no Setor de Administração Federal Sul 
- SAFS, Quadra 7, Lotes 1 e 2, CEP 70.070-600, BrasíliafDF, CNPJ no 00.509.018/0001-13, 
doravante denominado TSE, neste ato representado pelo PRESIDENTE, senhor MINISTRO 
GILMAR MENDES, portador da Carteira de Identidade nº 388410 SSP /DF e CPF nº 
150.259.691-15, e, de outro lado, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com sede no Setor de 
Autarquias Federais Sul, Quadra 4, Conjunto C, CEP 70050-900, Brasília/DF, CNPJ/MF nº 
26.989.715/0003-74, neste ato representado pelo VICE-PROCURADOR-GERAL 
ELEITORAL, Dr. NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO, portador da Carteira de 
Identidade 243.683 SSP/MA, inscrito no CPF nº 216.012.673-04, e em conformidade com as 
atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, de acordo com 
o que consta do Procedimento Administrativo TSE SEI nº 2016.00.00000.7854-1, celebram 
o ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, que se regerá pelo disposto na Lei nº 8.666/93, no 
que couber, e nas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 

O presente acordo tem por objetivo firmar cooperação técnica entre as entidades 
signatárias, com vistas a estabelecer meios de integração, consulta ou disponibilização dos 
dados constantes dos bancos de dados do TSE e do MPF e compartilhamento de 
conhecimentos em busca da utilização eficiente dos recursos públicos e do aprimoramento 
contínuo da atuação institucional. 
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CLÁUSULA SEGUNDA 
DAS OBRIGAÇÕES 

Competem aos partícipes as obrigações na forma a seguir: 

1. Ao TSE, por intermédio da Assessoria de Gestão Estratégica ou da Secretária de 
Tecnologia da Informação: 

1.1. Fornecer dados cadastrais, registrados no TSE, que já estejam disponíveis em 
meio eletrônico, dos sistemas informatizados mediante solicitação específica, respeitado, 
quanto ao Cadastro Eleitoral, o disposto na Resolução TSE nº 21.6538/2003; 

1.2. Disponibilizar acesso aos bancos de dados por intermédio de webservice ou 
intercâmbio de informações na impossibilidade do primeiro; 

1.3. Promover treinamentos, caso sejam necessários, para a leitura das 
informações disponibilizadas; 

1.4. Quando solicitado, prestar informações de natureza técnico-operacional que 
implique em aperfeiçoamento ou alterações na atual alimentação dos dados; e 

1.5. Indicar servidor para coordenar e acompanhar as atividades referentes a este 
acordo de cooperação em seu âmbito. 

2. Ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: 

2.1. Receber as informações e garantir o uso, o armazenamento e a segurança 
adequados, sendo vedada qualquer forma de acesso direto aos bancos de dados do cadastro 
eleitoral; 

2.2. Definir, de comum acordo com o TSE, a periodicidade e a forma de 
disponibilização e atualização dos dados; 

2.3. Promover treinamentos e compartilhamento de metodologias de trabalho de 
interesse do TSE; 

2.4. Fornecer dados cadastrais, registrados no MPF, que já estejam disponíveis em 
meio eletrônico dos sistemas informatizados mediante solicitação específica; articular-se 
diretamente com as pessoas indicadas pelo TSE para o alcance do objeto deste acordo; 

2.5. Indicar servidor para coordenar e acompanhar as atividades referentes a este 
Acordo de Cooperação em seu âmbito; 

2.6. Promover a automação das informações recebidas; 

2.7. Disponibilizar serviço de transferência de arquivos para qu~ o TSE faça o 
envio dos arquivos. d' z) 
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CLÁUSULA TERCEIRA 
DOS ADITAMENTOS 

O presente acordo poderá ser aditado, caso sejam identificadas novas 
responsabilidades de mútuo interesse, desde que não seja modificado seu objeto. 

CLÁUSULA QUARTA 
DOS RECURSOS FINANCEIROS 

O presente acordo não envolve transferência de recursos financeiros entre os 
partícipes. 

CLÁUSULA QUINTA 
DO PRAZO DE VIGÊNCIA E PUBLICAÇÃO 

Este acordo terá vigência a partir da data de sua assinatura, por um prazo de 60 
(sessenta) meses, podendo ser prorrogado por interesse dos partícipes, mediante Termo 
Aditivo, e publicado no Diário Oficial da União pelo TSE. 

CLÁUSULA SEXTA 
DA RESCISÃO 

O presente acordo poderá ser rescindido pela superveniência de norma legal ou fato 
administrativo que o torne formal ou materialmente inexequível, mediante aviso prévio, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, observado o disposto neste, ou, ainda, pelo 
descumprimento de qualquer de suas obrigações e ou condições pactuadas, 
independentemente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, ou pela vontade 
das partes. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DOS CASOS OMISSOS 

Fica estabelecido que, caso venha ocorrer algum fato não previsto neste 
Instrumento, os chamados casos omissos serão resolvidos entre os participes, respeitados o 
disposto nas cláusulas deste Acordo e a legislação de regência. 
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CLÁUSULA OITAVA 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Fica eleito pelos partícipes o foro da Seção judiciária do Distrito Federal, para 
dirimir todas as questões e dúvidas oriundas da execução deste acordo, não solucionadas 
administrativamente. 

E, por estarem acordes, foi lavrado e assinado o presente acordo, em 2 (duas) vias 
de igual teor e forma, para um só efeito. 
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