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10996337 08012.002787/2017-73

 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Secretaria Nacional do Consumidor

Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor
Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor

Coordenação de Integração e Harmonização de Procedimento

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2/2020/CIHP/CGSINDEC/DPDC/SENACON

Processo Nº 08012.002787/2017-73

 
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI
CELEBRAM A SECRETARIA NACIONAL DO
CONSUMIDOR (SENACON) E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO  DE ALAGOAS, PARA CONTINUIDADE DE
USO DA PLATAFORMA TECNOLÓGICA
CONSUMIDOR.GOV.BR.

 

PARTÍCIPES:

 

A UNIÃO, representada pelo MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, por meio da SECRETARIA NACIONAL
DO CONSUMIDOR, doravante denominada SENACON, inscrita no CNPJ nº 00.394.494/0100-18, situada na Esplanada
dos Ministérios – Palácio da Jus�ça Raymundo Faoro, Bloco “T”, 5º andar – Brasília/DF, neste ato representada por seu
Secretário, o Senhor LUCIANO BENETTI TIMM, portador da Cédula de Iden�dade nº 1044797155-SSP/RS,  inscrito no
CPF sob o nº 577.889.870-34, designado por meio da Portaria da Casa Civil nº 96, publicada no D.O.U., de 03 de
janeiro de 2019, Seção 2, Página 2, Edição Extra, com atribuições que lhe confere o Ar�go 17, do Decreto 9.662, de
01 de janeiro de 2019, e o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, inscrito no CNPJ nº 12.473.062/0001-08,
situado na Praça Marechal Deodoro, 319 - Centro, Cep: 57.020-919, Maceió/AL, neste ato representado por
seu Presidente, o Senhor TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO, portador da Cédula de Iden�dade n.º 423695
SSP/AL, inscrito no CPF sob o n.º 284.554.524-04, designado para o cargo, conforme consta no Termo de Posse, de 3
de janeiro de 2019, com atribuições que lhe confere o Ar�go nº 52, do Regimento Interno do Órgão, resolvem celebrar
o presente Acordo de Cooperação Técnica, conforme a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, obedecendo a Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990, o Decreto n° 2.181, de 20 de março de 1997, a Portaria nº 1.184, de 1º de julho de
2014, o Decreto 8.573, de 19 de novembro de 2015, e no que couber, o processo n° 08012.000868/2016-58, mediante
as seguintes cláusulas e condições, a saber:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

 

Este acordo tem por objeto a cooperação técnica entre a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e o Tribunal de
Jus�ça do Estado de Alagoas, com vistas a promover ações conjuntas para o incen�vo e aperfeiçoamento de métodos
autocomposi�vos de solução de conflitos de consumo voltados para redução e prevenção dos li�gios judicializados,
através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE TRABALHO
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Integra este Acordo, independente de transcrição, o Plano de Trabalho, conforme determina o Parágrafo §1º, Art. 116,
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, cujos dados ali con�dos pactuam os par�cipes e se comprometem a cumprir.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ATRIBUIÇÕES GERAIS

 

Os par�cipes comprometem-se, reciprocamente, visando aos obje�vos do presente Acordo, no âmbito de suas
atribuições, a atuar em colaboração na execução das seguintes ações:

Intercâmbio de informações técnicas e apoio técnico-ins�tucional necessários à consecução da finalidade deste
Acordo, excetuadas as informações de caráter sigiloso ou cuja divulgação possa causar dano a outrem;

Apoio à ar�culação entre os par�cipes, voltada para harmonização de entendimento das questões rela�vas ao
papel de cada um, no tocante às metas e obje�vos do presente Acordo;

Promoção conjunta de a�vidades de capacitação da Senacon e do Tribunal de Jus�ça, visando ao
aperfeiçoamento con�nuo dos par�cipes;

Promoção conjunta de ações voltadas ao incen�vo da par�cipação das empresas no CONSUMIDOR.GOV.BR e ao
uso da ferramenta pelos consumidores como um canal alterna�vo para solução de conflitos de consumo;

Acompanhamento con�nuado dos indicadores e informações produzidas a par�r dos atendimentos realizados na
plataforma, com vistas a monitorar e avaliar a efe�vidade da par�cipação das empresas no
CONSUMIDOR.GOV.BR.

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES

 

São obrigações da Senacon:

 

Assegurar que o armazenamento das informações obedeça a padrões adequados de segurança,
confidencialidade e integridade;

Prestar suporte técnico e tecnológico para o adequado funcionamento da plataforma;

Comunicar imediatamente eventuais fatos relevantes que afetem este Acordo de Cooperação;

Garan�r ao Tribunal de Jus�ça do Estado acesso aos dados e informações rela�vas aos atendimentos realizados
no CONSUMIDOR.GOV.BR, no âmbito do estado;

Viabilizar a interlocução dos atores envolvidos no CONSUMIDOR.GOV.BR visando o aperfeiçoamento da gestão da
plataforma, da qualidade da informação produzida, bem como das polí�cas públicas voltadas à melhoria do
atendimento aos consumidores.

 

São obrigações do Tribunal de Justiça do Estado:

 

Divulgar no âmbito do estado a plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR como um canal voltado para solução
alterna�va de conflitos de consumo;

Apoiar a Senacon nas ações voltadas ao incen�vo da par�cipação de novas empresas na plataforma,
especialmente aquelas que figurem como grandes li�gantes no âmbito do estado;

Orientar os consumidores e fornecedores sempre que possível, por quaisquer de seus canais de atendimento, a
respeito da finalidade e diretrizes de funcionamento do CONSUMIDOR.GOV.BR;

Contribuir com a Senacon nas ações voltadas ao con�nuo aprimoramento das polí�cas e diretrizes de
funcionamento da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR, para que esta a�nja o obje�vo de funcionar como serviço
voltado para solução alterna�va de conflitos de consumo.

 

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO
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I - São executores do presente instrumento:

 

a) A Senacon, que atuará na execução das a�vidades relacionadas ao presente Acordo;

b) O Tribunal de Jus�ça, que atuará na execução das a�vidades relacionadas ao presente Acordo.

 

Parágrafo Único - A execução do presente Acordo será feita por programas ajustados diretamente entre a Senacon e o
Tribunal de Jus�ça.

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

 

O prazo de vigência do presente Acordo será de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data da úl�ma assinatura,
podendo ser prorrogado por meio de Termo Adi�vo, de acordo com os interesses dos par�cipes, devendo ser
solicitada a renovação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes do término de sua vigência.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

 

Este Acordo não gera compromisso financeiro ou transferência de recursos entre a Senacon e o Tribunal de Jus�ça, de
modo que eventuais despesas decorrentes serão suportadas por dotação orçamentária própria de cada par�cipe ou
por recursos ob�dos em outras fontes, para o cumprimento das ações previstas neste instrumento.

Parágrafo Único - Quando as ações referidas no caput desta cláusula envolverem recursos financeiros entre os
par�cipes e outros parceiros, estas serão oficializadas por meio de instrumentos específicos.

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

 

O presente Acordo poderá ser rescindido pelo descumprimento das obrigações pactuadas, pela superveniência de
norma legal ou em decorrência de decisão administra�va que o torne formal ou materialmente inexequível.

 

CLÁUSULA NONA – DOS CASOS OMISSOS E DAS ALTERAÇÕES

 

Os casos omissos no presente Acordo serão resolvidos de comum acordo entre os par�cipes, podendo ser firmados,
se necessário, Termos Adi�vos, que serão parte integrante deste instrumento;

Parágrafo único - Este Acordo poderá ser modificado em qualquer de suas cláusulas e condições, exceto quanto ao seu
objeto, mediante Termo Adi�vo, de comum acordo entre os par�cipes, desde que tal interesse seja manifestado, por
escrito, por um dos par�cipes, com antecedência de 30 (trinta) dias.

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO

 

A publicação deste Acordo de Cooperação será efetuada, em extrato, no Diário Oficial da União, conforme disposto no
art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, até o quinto dia ú�l do mês subsequente ao da sua assinatura,
correndo à conta da Senacon as despesas de suas respec�vas publicações.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

 

As controvérsias entre os par�cipes do instrumento serão subme�das à Câmara de Conciliação e Arbitragem da
Administração Pública Federal, nos termos do inciso III do ar�go 18 do Decreto 7.392, de 13 de dezembro de 2010;

Parágrafo único - Fica eleito o Foro Seção Judiciária do Distrito Federal da Jus�ça Federal, para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes deste Instrumento que porventura não tenham sido resolvidos administra�vamente.
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ANEXO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

PLANO DE TRABALHO

DOS RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA
EXECUÇÃO 

 

ÓRGÃO CONCEDENTE

Nome do Responsável

Daniele Correa Cardoso

Cargo ou Função

 Coordenadora-Geral do Sindec

CPF

832.683.085-20

Setor responsável pelo ACT

 Coordenação Geral do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor - CGSindec

Contato do setor

 (61) 2025-3753

 sindec@mj.gov.br

 

 

ÓRGÃO EXECUTOR 

Nome do Administrador da Plataforma

José Bap�sta dos Santos Neto

CPF

034.828.214-10

Setor responsável pelo ACT

DIATI

Site

www.tjal.jus.br

Nome do Responsável pela interlocução com a Senacon

José Bap�sta dos Santos Neto

Contato do setor

(82) 4009 3108

 presidencia@tjal.jus.br

 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

 

Este acordo tem por objeto a cooperação técnica entre a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e o Tribunal de
Jus�ça do Estado de Alagoas, com vistas a promover ações conjuntas para o incen�vo e aperfeiçoamento de métodos
autocomposi�vos de solução de conflitos de consumo voltados para redução e prevenção dos li�gios judicializados,
através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR.

 

JUSTIFICATIVA

 

O Movimento pela Conciliação foi implantado em todo o Brasil, em 2006, por inicia�va do Conselho Nacional da
Jus�ça - CNJ, e sua finalidade principal é buscar a pacificação social. É necessário fomentar a cultura da paz no país,
divulgando estratégias que visem equacionar entraves à inicia�va da conciliação, sensibilizar os operadores do direito
e, finalmente, pra�car a conciliação como meio adequado para a solução de conflitos.

A conciliação, sem dúvida, cons�tui-se em meio adequado para diminuir substancialmente o número de processos
judiciais, com maior rapidez, por meio de procedimento simplificado e informal, e com maior sa�sfação das partes,

mailto:sindec@mj.gov.br
mailto:baptista@tjal.jus.br
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que são convidadas a encontrar um caminho comum que melhor atenda seus interesses, além de possibilitar a
prevenção de novos conflitos.

O CONSUMIDOR.GOV.BR é um serviço público que permite a interlocução direta entre consumidores e empresas para
solução de conflitos de consumo pela internet.

Monitorada pela Secretaria Nacional do Consumidor - Senacon - do Ministério da Jus�ça, Procons, Defensorias,
Ministérios Públicos e também por toda a sociedade, esta ferramenta possibilita a resolução de conflitos de consumo
de forma rápida e desburocra�zada: atualmente, 80% das reclamações registradas no CONSUMIDOR.GOV.BR são
solucionadas pelas empresas, que respondem as demandas dos consumidores em um prazo médio de 7 dias.

O CONSUMIDOR.GOV.BR coloca as relações entre consumidores, fornecedores e o Estado em um novo patamar, a
par�r das seguintes premissas:

1. Transparência e controle social são imprescindíveis à efe�vidade dos direitos dos consumidores;

2. As informações apresentadas pelos cidadãos consumidores são estratégicas para gestão e execução de polí�cas
públicas de defesa do consumidor;

3. O acesso a informação potencializa o poder de escolha dos consumidores e contribui para o aprimoramento das
relações de consumo.

Por se tratar de um serviço provido e man�do pelo Estado, com ênfase na intera�vidade entre consumidores e
fornecedores para redução de conflitos de consumo, a par�cipação de empresas no CONSUMIDOR.GOV.BR, só é
permi�da àqueles que aderem formalmente ao serviço, mediante assinatura de termo no qual se comprometem em
conhecer, analisar e inves�r todos os esforços disponíveis para a solução dos problemas apresentados. O consumidor,
por sua vez, deve se iden�ficar adequadamente e comprometer-se a apresentar todos os dados e informações
rela�vas à reclamação relatada.

A Senacon é a responsável pela gestão, disponibilização e manutenção do CONSUMIDOR.GOV.BR, bem como pela
ar�culação com demais órgãos e en�dades do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor que, por meio de
cooperação técnica, apoiam e atuam na consecução dos obje�vos do serviço.

Nesse sen�do, a plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR oferece um meio alterna�vo à solução de conflitos, que vem ao
encontro das atribuições ins�tucionais do Poder Judiciário, no sen�do de buscar pacificar as demandas e evitando-se
a judicialização desnecessária, tornando-se necessária a celebração de parcerias que proporcionem maior acesso aos
mecanismos consensuais ao consumidor.

 

 

METAS A SEREM ATINGIDAS

 

- Fomentar a adoção de meios extrajudiciais para resolução negociada de conflitos, com a par�cipação a�va do
consumidor, de modo que os conflitos consumeristas possam ser dialogados pelos envolvidos sem a necessidade de
processo judicial;

- Divulgar prá�cas conciliatórias voltadas para a prevenção e redução dos li�gios judicializados;

- Implantar uma cultura do diálogo entre os cidadãos, ins�tuições privadas e Poder Público envolvidos;

- Contribuir para maior efe�vidade da Jus�ça;

- Atender a população com presteza e qualidade de serviço, com rápida solução do conflito e de forma mais efe�va;

- Empoderar o consumidor e es�mular a par�cipação dos grandes li�gantes.

 

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

 

- Celebração do Acordo de Cooperação Técnica;

- Disponibilização do link do CONSUMIDOR.GOV.BR no sí�o eletrônico do órgão concessionário;

- Ampla divulgação da plataforma nas unidades do órgão;

- Acompanhamento esta�s�co periódico, após a celebração do convênio.
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PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

 

Este Acordo não gera compromisso financeiro ou transferência de recursos entre a Senacon e o Tribunal de Jus�ça, de
modo que eventuais despesas decorrentes serão suportadas por dotação orçamentária própria de cada par�cipe ou
por recursos ob�dos em outras fontes, para o cumprimento das ações previstas neste instrumento.

 

PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO, BEM ASSIM DA CONCLUSÃO DAS ETAPAS
OU FASES PROGRAMADAS

 

 

META

 

ESPECIFICAÇÃO INÍCIO FINAL RESPONSÁVEIS

1 Prorrogação do Acordo de Cooperação Técnica Data da úl�ma
assinatura do ACT

Até 36 meses
da assinatura SENACON e TJAL

2 Disponibilização do link do CONSUMIDOR.GOV.BR
no sí�o eletrônico do órgão concessionário MAR/2020 MAR/2023 TJAL

3 Ampla divulgação da plataforma nas unidades do
órgão MAR/2020 MAR/2023 TJAL

4 Acompanhamento esta�s�co periódico, para
execução do objeto pactuado no ACT MAR/2020 MAR/2023 SENACON e TJAL

 

E assim, por estarem de pleno acordo e ajustados, assinam o presente instrumento, para publicação e execução.

 

 
 

LUCIANO BENETTI TIMM
Secretário Nacional do Consumidor

 

 
 
 

TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO
Presidente do Tribunal de Jus�ça do Estado de Alagoas

 
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Usuário Externo, em 19/03/2020,
às 14:16, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Luciano Bene� Timm, Secretário(a) Nacional do Consumidor, em
23/03/2020, às 14:11, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site h�p://sei.auten�ca.mj.gov.br informando o código
verificador 10996337 e o código CRC C5D2B07C 
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site h�p://www.jus�ca.gov.br/acesso-a-
sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Jus�ça e Segurança Pública.

Referência: Processo nº 08012.002787/2017-73 SEI nº 10996337

http://sei.mj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
http://justica.gov.br/Acesso/sistema-eletronico-de-informacoes-sei
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SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2020/1054
Assunto: 1° Aditivo ao Contrato nº 080/2019 

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, bem como no Parecer GPAPJ nº 152/2020 da 
Procuradoria Geral, AUTORIZO a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 080/2019, com a empresa SOMA CONSTRUTORA E 
EMPREENDIMENTOS LTDA, tendo por objeto a prorrogação da vigência contratual e redução do valor anual em 9,71% (nove vírgula 
setenta e um por cento). O prazo de locação é de 12 (doze meses) meses, iniciando-se a partir do dia 26 de março de 2020, estendendo-
se até o dia 25 de março de 2021. O valor mensal do aluguel sofrerá uma redução de 9,71% (nove vírgula setenta e um por cento), 
passando de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para R$ 21.668,65 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e 
cinco centavos), totalizando o valor anual de R$ 260.023,80 (duzentos e sessenta mil, vinte e três reais e oitenta centavos). A manutenção 
do presente contrato de locação justifi ca-se em razão da reconsideração do locador no tocante ao valor mensal do aluguel, adequando-o 
ao indicado no laudo de avaliação elaborado pelo DCEA.

No ato da assinatura, é indispensável a apresentação de declaração que comprove a inexistência de vínculo dos membros da 
contratada com este Tribunal, que evidencie a prática de nepotismo, vedadas pelas Resoluções nº 156, de 08 de agosto de 2012 e nº 
07, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução nº 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de 
Justiça – CNJ; declaração de inexistência de fato posterior que impeça a empresa de contratar com a administração, conforme artigo 32, 
§ 2º, da Lei nº 8.666/93, bem como declaração em que ateste cumprir com o prescrito no art. 27, V, da Lei n° 8.666/93.

À Subdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 24 de março de 2020.
  
Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 80/2019 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/1054).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A EMPRESA SOMA CONSTRUTORA E 
EMPREENDIMENTOS LTDA.

DO OBJETO: O prazo de locação é de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir do dia 26 de março de 2020, estendendo-se até o dia 
25 de março de 2021.

Parágrafo Primeiro. Em atenção ao interesse público, observando-se o prazo de 30 (trinta) dias de antecedência, contados da 
notifi cação formal do Locador, o Locatário poderá rescindir o contrato unilateralmente a qualquer tempo.

DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: Em conformidade com o art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93 c/c a Cláusula 12ª do Contrato nº 80/2019, 
o valor mensal do aluguel sofrerá uma redução de 9,71% (nove vírgula setenta e um por cento), passando de R$ 24.000,00 (vinte e 
quatro mil reais) para R$ 21.668,65 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), totalizando o valor 
anual de R$ 260.023,80 (duzentos e sessenta mil, vinte e três reais e oitenta centavos).

DO CRÉDITO: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta do PROGRAMA DE TRABALHO: 02.122.003.2431 — 
Manutenção dos Órgãos do Poder Judiciário — 2° GRAU, FONTE — 0100 — Recursos Ordinários, ELEMENTO DE DESPESA: 33.90-
39 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica.

DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca da Capital, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
nele serem dirimidas dúvidas e questões oriundas do presente contrato.

Maceió, 24 de março de 2020.

Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
Locatário

RODRIGO OMENA LOPES DE FARIAS
Representante Legal da empresa SOMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Locador

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2019/15400
Assunto: Celebração de Termo de Cooperação/Convênio

DESPACHO

Considerando as documentações constantes no Processo Administrativo em epígrafe, em conformidade com o Parecer GPAPJ nº 
613/2019, emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício, AUTORIZO a celebração do Termo de Cooperação nº 08/2020, 
entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional do 
Consumidor, tendo por objeto promover ações conjuntas para o incentivo e aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução 
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de confl itos de consumo voltados para redução e prevenção dos litígios judicializados, através do uso da plataforma CONSUMIDOR.
GOV.BR.

A vigência do referido instrumento será pelo período de 36 (trinta e seis) meses, podendo, diante do interesse de ambas as partes, 
ocorrer sua renovação mediante a formalização de termo aditivo. À Subdireção-Geral para as devidas providências.

Maceió, 23 de março de 2020.

Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº.  08/2020 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A 
SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR (SENACON).

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/15400).

DO OBJETO: Este acordo tem por objeto a cooperação técnica entre a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e o Tribunal de
Justiça do Estado de Alagoas, com vistas a promover ações conjuntas para o incentivo e aperfeiçoamento de métodos
autocompositivos de solução de confl itos de consumo voltados para redução e prevenção dos legítimos judicializados,
através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR.

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Acordo será de 36 (trinta e seis) meses.

Maceió/AL., 23 de março de 2020.

TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO
Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

LUCIANO BENETTI TIMM
Secretário Nacional do Consumidor

Corregedoria

Chefi a de Gabinete

PORTARIA Nº 377, DE 19 DE MARÇO DE 2020.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE designar os 
seguintes servidores para o PLANTÃO JUDICIÁRIO da Comarca do INTERIOR, de acordo com o PROVIMENTO Nº 15/2019 – Código 
de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, para o mês de MARÇO de 2020.
,

PLANTÃO INTERIOR

MÊS DIAS SERVIDORES PLANTONISTAS

MARÇO 21
1ª Vara da Comarca de Penedo
Fone: (82) 3551-5051
Rua Francisco Guerra, s/n, Lagoa do Oiteiro- 57200-970 

 Chefe de Secretaria:José Abel Silva Rocha
Assessor: Letícia Soares Benevenuto
Ofi cial de Justiça: Shirley Sara dos Anjos Ferreira
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 Chefe de Secretaria:José Abel Silva Rocha
Assessor: Mariana Amaral de Almeida Araújo
Ofi cial de Justiça: Shirley Sara dos Anjos Ferreira

Des. Fernando Tourinho de Omena Souza
Corregedor-Geral da Justiça

PORTARIA Nº 378, DE 19 DE MARÇO DE 2020.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE designar os 
seguintes servidores para o PLANTÃO JUDICIÁRIO da Comarca do INTERIOR, de acordo com o PROVIMENTO Nº 15/2019 – Código 
de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, para o mês de MARÇO de 2020.
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