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Edital de Seleção n. 2/2020  
 

Parcerias e Contribuições 
 
 
 
 
O Centro Internacional da Paz, Justiça, Solidariedade e Transformação de Conflitos de São 

Paulo – PAZ/APD ou ACADEMIA DA PAZ, (International Center for Peace, Justice, Solidarity and 
Conflict Transformation – PEACE/SPLA ou PEACE ACADEMY), vinculado à Cadeira San Tiago 
Dantas da Academia Paulista de Direito, convida entidades públicas e privadas, movimentos sociais, 
empresas, organizações não governamentais, organizações sociais, coletivos, grupos organizados de 
modo formal ou informal, que desenvolvam ou tenham necessidade de desenvolver atividades 
voltadas à prática diferenciada e à pesquisa avançada relativa às finalidades do PAZ/APD, expressas 
em seu Projeto (https://apd.org.br/academia-da-paz-projeto/). 
 

1. A Fundação Academia Paulista de Direito (APD) é uma instituição sem fins lucrativos, voltada a 
promover pesquisas, estudos, reflexões e discussões sobre os grandes desafios do direito e da sociedade 
contemporânea, em todos os seus diferentes aspectos. Foi criada, em 1972 para reunir os melhores juristas 
brasileiros que possuíssem ou viessem a ter laços com São Paulo. A APD é fábrica e empório de 
pensamento (thinktank ou Denkfabrik) laboratório de análise e experimentação de ideias, modelos e 
políticas, assim desempenhando sua missão por livre pesquisa, livre pensamento, livre discussão, em 
diálogo democrático com todas as pessoas, instituições públicas e privadas, empresas e todos os grupos e 
formulações da vida em sociedade.  

2. A missão da Academia Paulista de Direito pode ser consultada por meio dos links  
a) https://apd.org.br/missao-da-academia-paulista-de-direito/; 
b) https://apd.org.br/uma-nova-expressao-de-universidade/. 

3. Esse seu modo de ser e fazer concretiza-se por meio dos trabalhos desenvolvidos pelos Centros, Institutos 
e Núcleos de Pesquisa, Estudo e Atividades de Participação e Extensão à Sociedade, chamados 
ACADEMIA PESQUISA, que são vinculados a uma ou mais Cadeiras; das publicações acadêmicas, 
entre as quais se destaca a Polifonia: Revista Internacional da Academia Paulista de Direito; dos Cursos 
de curta, média ou longa duração, amplos de formação, ou específicos para a necessidade de 
aprofundamento ou conhecimento de uma área de atividade ou experiência, e Debates Temáticos; das 
Atividades realizadas junto à sociedade, suas instituições e movimentos. 

4. O Centro Internacional da Paz, Justiça, Solidariedade e Transformação de Conflitos de São Paulo 
(PAZ/APD) é um dos ACADEMIA PESQUISA, estando vinculado à Cadeira San Tiago Dantas da 
Academia Paulista de Direito, tem o objetivo de realizar pesquisa e estudos sobre a compreensão, a 
prevenção, a solução e a transformação de conflitos e controvérsias, e a construção de uma cultura 
e de políticas de Paz Afirmativa, por meio de técnicas, métodos, abordagens e perspectivas que buscam 
romper com os moldes tradicionais da pesquisa em direito no Brasil. Com o espírito de aproximar a 
comunidade acadêmica, a sociedade civil e os ambientes de negócio por meio da disseminação de 
conhecimento específico de teor científico com o objetivo final de habilitar a atuação profissional do 
público de seu projeto, bem como de formular e experimentar ideias, modelos, projetos e políticas voltadas 
ao tema e a suas finalidades,  em prol da elaboração de soluções sistêmicas para os problemas da 
sociedade atual. A partir de abordagens contemporâneas, multi- e trans- disciplinares e empíricas, 
inclusive com o objetivo de publicar resultados da pesquisa e/ou de artigos a respeito, com o fito 
de desenvolvimento do ensino e da pesquisa. Possui também como finalidade servir de 
laboratório para a análise de experiências, assim como para a realização de experiências de 
modos e métodos de solução pacífica de conflitos que configurem tentativas de alterar a 
concepção não apenas dos métodos e modos adotados com tal fim, mas para contribuir para a 
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mudança na concepção dos próprios conflitos e o desenvolvimento humano integral e das 
relações que empreende. O Projeto do PAZ/APD pode ser consultado em https://apd.org.br/academia-
da-paz-projeto/; 

5. Na forma do Regimento do PAZ/APD (artigo 33), é possível a participação de entidades públicas e 
privadas, na forma de parcerias e contribuições. Veja o Regimento, aqui. 

6. O PAZ/APD convida seus parceiros e contribuintes, periodicamente, por meio de processo de seleção. 
6.1. As Parcerias visam à realização de trabalho conjunto ou de colaboração entre entidades que 

desenvolvam, em nível avançado e de excelência pesquisa sobre os temas que constituem a finalidade 
do PAZ/APD. 

6.2. As Contribuições visam a investimento material no trabalho integral desenvolvido pelo 
PAZ/APD, ou em projetos específicos. 

7. Entidades interessadas na realização de Parceria ou de Contribuição podem inscrever-se no prazo e 
seguindo as instruções estabelecidas no presente Edital. 

8. Tanto os Parceiros quanto os Contribuintes selecionados firmarão Convênio com a Academia Paulista de 
Direito, sendo que tanto os trabalhos quanto as contribuições serão destinadas exclusivamente para o 
desenvolvimento das atividades do PAZ/APD. 

9. Os Convênios preveem benefícios e contrapartidas, bem como obrigações gerais e específicas do 
PAZ/APD e das entidades Parceiras ou Contribuintes. 

10. Para a realização de Contribuições a legislação brasileira estabelece benefícios, sobretudo de ordem 
tributária.  

11. As Parcerias e Contribuições são importantes para o desenvolvimento da missão da Academia Paulista 
de Direito e dos trabalhos de seus ACADEMIA PESQUISA, portanto extremamente valorizados pela 
comunidade de especialistas pesquisadores e pesquisadoras que gravita em torno da APD. 

12. As entidades interessadas devem preencher o Formulário de Inscrição, seguindo os passos ali previstos. 
13. Durante o Processo de Seleção, o PAZ/APD entrará em contato com a entidade inscrita, para que sejam 

trocadas informações relevantes para a escolha e a elaboração do Convênio. 
14. O Formulário pode ser acessado por meio do seguinte link: 

https://docs.google.com/forms/d/1Ow8q9EnBsudXg7knbOvKZW1uaJ0A11sfaM6wh0WKcIc/edit   
15. Tais experiências servirão para a formulação e desenho de políticas públicas e de parcerias 

público-privadas, em escala local, nacional, regional e internacional, para a solução e 
transformação de conflitos, bem como para a construção de uma cultura da paz; 

16. A presente seleção é dirigida a entidades públicas e privadas, empresas, movimentos sociais, 
empresas, organizações não governamentais, organizações sociais, coletivos, grupos organizados 
de modo formal ou informal, que desenvolvam ou tenham necessidade de desenvolver atividades 
voltadas à prática diferenciada e à pesquisa avançada relativa às finalidades do PAZ/APD; 

17. A seleção será realizada pela Coordenação do PAZ/APD e levará em consideração tanto 
critérios de experiência, interesse e vinculação com o projeto do Centro. 

18. Os processos de Seleção da Academia Paulista de Direito visam a contemplar critérios 
relativos às diferenças, por meio do melhor desempenho, de forma a possibilitar igualdade de 
oportunidade, diversidade e equilíbrio de gêneros, étnico, regional, econômico-social, entre o 
local, o nacional e o internacional, de modo a refletir o quanto possível a diversidade presente na 
sociedade brasileira e internacional, assim como, principalmente, criar ambiente de trabalho 
construtivo e adequado a proporcionar o desenvolvimento em nível de excelência das atividades 
do PAZ/APD, sendo certo que a diversidade de origem e de experiência,, bem como a qualidade 
de formação e de trabalho, e a vocação para os temas e finalidades do Centro, ou a necessidade 
dos estudos e atividades desenvolvidos por ele.  

19. As inscrições serão realizadas no período de 25 de janeiro a 07 de março de 2020, às 23:59 
horas, mediante preenchimento do formulário de inscrição disponibilizado na plataforma Google 
Forms, por meio do link exposto no número 14 supra, também disponibilizado no site da 
Academia Paulista de Direito (http://apd.org.br). 
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20. As candidaturas serão avaliadas pela Coordenação do Centro. 
21. O resultado será divulgado por e-mail, no dia 15 de março de 2020. 
22. Não caberá recurso da decisão. 

 
 

ALFREDO ATTIÉ 
DIRETOR DA ACADEMIA DA PAZ 

TITULAR DA CADEIRA SAN TIAGO DANTAS 
PRESIDENTE DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO 

 
 
 
 


