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TERMO DE COOPERAÇÃO N.  030  /2021-TJ/AL 

TERMO DE TERMO DE COOPERAÇÃOQUE 
ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOASE O 
MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, 
TENDO POR OBJETO A INSTALAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DO CENTRO JUDICIÁRIO 
DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 
CIDADANIANJUS/AL NA COMARCA DE SÃO 
MIGUEL DOS CAMPOS/AL. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, situado na Praça Marechal Deodoro, 319, 

Centro. Maceió/AL, inscrito sob o CNPJ n. 12.473.062/0001-08, neste ato representado por seu Presidente, DES. 

KLEVER RÉGO LOUREIRO, doravante denominado PRIMEIRO CONVENENTE e o MUNICIPIO DE SÃO 

MIGUEL DOS CAMPOS/AL, pessoa juddica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ n° 

12.264.222/0001-09, com sede administrativa na Av. Dep. Diney Torres, s/n, Loteamento Geraldo Sampaio. CEP: 

57240-000, São Miguel dos Campos/AL, neste ato representado pelo seu PREFEITO, Sr. GEORGE CLEMENTE 

VIEIRA, doravante denominado SEGUNDO CONVENENTE, e na condição de INTERVENIENTES, o Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos — NUPEMEC-AL, órgão da estrutura do Tribunal, 

aqui representado por seu Coordenador Geral, o Desembargador TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO, 

resolvem CELEBRAR o presente Termo de Cooperação/Convênio, conforme Processo Administrativo n° 2020/14823 

e sob os termos e condições contidos nas cláusulas expressas abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA— DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Decorre o presente termo do deliberado no processo administrativo n° 2020/14823, com amparo no 

pronunciamento da Procuradoria Administrativa do Poder Judiciário de Alagoas por meio do Parecer n° 140/2021 

devidamente autorizado pelo Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, bem como nas 

disposições do art.118, da Lei Federal n°8.666193 e suas alterações posteriores e legislação correlata bem como na 

Constituição Federal de 1988. 

CLÁUSULA SEGUNDA— DO OBJETIVO GERAL 

O presente Termo de Cooperação tem por objetivo a conjugação de esforços, sem qualquer ónus para o Tribunal 

de Justiça, visando o funcionamento do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania da Comarca de São 

Miguel dos Campos , nos termos do disposto no artigo 7°, inciso IX, da Resolução n. 125 do Conselho Nacional de 

Justiça - CNJ, bem como no Ato Normativo n° 63/2012 e no Art. 1°, Parágrafo único, do Ato Normativo n. 1/2012, do 

Tribunal de Justiça de Alagoas - THAL, (dispõe sobre os procedimentos para a instalação dos Centros Judiciários de 

Solução de Conflitos e Cidadania- CJUS-AL, no âmbito dos 1° e 20  graus do Poder Judiciário de Alagoas, d !cardo 

com as orientações contidas na Resolução rt° 125 de 29 de novembro de 2010 do Conselho 	nal e Justiça), 
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atendendo ao disposto no artigo 50 , Inciso XXXV, da Constituição Federal, para, permitindo o exercício pleno dos 

direitos de cidadania, disponibilizando serviços de informação e orientação dos cidadãos, alem de serviços jurídicos, 

propiciando o meio mais adequado para a solução de cada conflito que se apresenta, com o acolhimento da 

concepção mais abrangente e contemporânea do principio do acesso à justiça. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETIVO ESPECIFICO 

Os participes assumem as seguintes obrigações: 

3.1. Compete ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas: 

a) 	Capacitar e cadastrar os conciliadores e mediadores que Irão atuar no "Centro", observado o disposto 

na Resolução 125 do CNJ e o art. 80  do Ato Normativo n• 63, de 27 de setembro de 2011, da Presidência do 

Tribunal de Justiça de Alagoas; 

Supervisionar os trabalhos, através do Magistrado Coordenador do CEJUSC, que terá a 

responsabilidade pelo registro e encaminhamento de dados estatísticos ao NUPEMEC-AL, na forma 

preconizada pelo art.36, da Resolução n° 14, de 12 de junho de 2018, do Tribunal de Justiça do Estado de 

Alagoas:e 

c) 	A Coordenação do NJUS inspecionará, semestralmente, ou quando achar necessário, as atividades 

do "Centro", com o objetivo de que sejam mantidos os critérios técnicos ao seu bom funcionamento; Alagoas. 

3.2. Compete ao Município parceiro: 

a) 	Disponibilizar cinco servidores, sendo um da área de tributos da municipalidade, um assessor, outro 

da área administrativa, outro para função operacional, e outro para serviço de limpeza (este não 

necessariamente exclusivo do CEJUSC ) para a execução dos serviços no aludido "Setor PréProcessual", 

arcando com todas as suas obrigações trabalhistas e previdenciárias, os quais exercerão suas atividades sob 

orientação dos magistrados e do Coordenador do respectivo Setor Pré-processual do CEJUSC. 

CLÁUSULA QUARTA — DA EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE 

Os vinculas jurídicos, financeiros ou de qualquer natureza assumidos singularmente por uma das partes são de 

sua exclusiva responsabilidade, não se comunicando a titulo de solidariedade ou subsidiariamente ao outro participe. 

CLÁUSULA QUINTA — DA GESTÃO 

Cada participe Indicará representantes para acompanhar o desenvolvimento dos objetivos e metas, e se 

comunicarão por escrito, no curso da execução dos serviços, diretamente ou por quem vierem a indicar, e fiscalizar a 

fiel observancia das disposições deste Termo. 

§1°Os gestores Indicados por cada órgão terão como atribuição: 
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acompanhar, controlar e fiscalizar o cumprimento do objeto do Termo, devendo zelar pelo fiel 

cumprimento das obrigações assumidas; 

a responsabilização pelas comunicações entre as partes; 

sere responsável pela fiscalização integral do presente Termo;e 

solicitar a renovação do presente Termo, com, no mlnimo, 120(cento e vinte) dias antes do término da 

vigência, encaminhando, se possível, já a anuência de renovação do Órgão participe. 

§2°  Os Convênio indicam como gestores do presente termo: 

a)TJ/AL,indica como Gestor do Convênio o Coordenador do Setor Pré-Processual, o(a) Sr(a). 

	  matricula n°: 	  

b) O Município de São Miguel dos Campos indica como gestor(a) o Sr.(a): 	  

CPF 

CLÁUSULA SEXTA- DOS RECURSOS HUMANOS 

Incube aos partícipes a mobilização dos recursos humanos que se fizerem indispensáveis à execução das 

atividades que venham a ser implementadas. 

CLÁUSULA SÉTIMA— DA UTILIZAÇÃO DE PESSOAL 

O pessoal utilizado pelos partícipes na execução deste Termo, na condição de servidores, empregados, 

autônomos, empreiteiros ou outros, nenhuma vinculação ou direito terão em relação à outra Parte, ficando a cargo 

exclusivo da respectiva Parte que os contratou a integral responsabilidade concernente aos seus direitos, mormente 

os trabalhistas e previdenciários, inexistindo qualquer solidariedade ou subsidiariedade dentre os Participes. 

CLÁUSULA OITAVA — DO ÔNUS 

As despesas decorrentes do objeto do presente Convênio, concernentes à instalação e ao funcionamento, correrão 

à conta de dotações próprias de cada participe, conforme as responsabilidades de cada um, assumidas neste termo. 

Não haverá qualquer transferência de recursos entre os convenentes. 

8.1. O CEJUSC funcionará no prédio do fórum da comarca de São Miguel dos Campos. 

8.2. A disponibilização de pessoal do município convenente para o CEJUSC não acarreta vínculo empregaticio de 

qualquer espécie como o Tribunal de Justiça de Alagoas. 

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA 

O presente Termo terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, e sua 

prorrogação se dará de forma automática, pelo mesmo período, ou seja, 12 (doze) meses, com as mesmas clausulas 

e condições, se não for denunciado ou proposta a sua reforma, por qualquer das partes, até 30 dias antes da sua 

extinção, até o limite legal de 60(sessenta) meses, nos termos do que dispõe o art. 57, inciso II, da Lei n°8666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA 

O presente instrumento poderá ser rescindido pelo descumprimento das obrigações pactuadas 

independentemente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial nos termos das disposições contidas 

nos artigos 77 a 80, da Lei n° 8.666/93. 

§1° Qualquer dos Partícipes poderá denunciar o presente Termo, independente da ocorrência de quaisquer motivos e 

sem que lhe caiba qualquer sanção, desde que o faça mediante aviso prévio, por escrito, de 30 (trinta) dias, 

resguardados os projetos em andamento. 

§2°Nos casos de rescisão ou denúncia, as pendências ou trabalhos em fase de execução serão definidos e 

resolvidos de comum acordo para que se atribuam as responsabilidades relativas à conclusão ou extinção de cada 

um desses trabalhos e das pendências dos trabalhos em andamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos por mútuo acordo entre as partes, obedecendo-se â legislação vigente, com 

o único objetivo de implementar ações conjuntas, convergindo esforços, com vistas â consecução do objeto do 

presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 Cada parte assumirá suas respectivas responsabilidades fiscais, previdenciárias, trabalhistas, entre outras, 

especialmente o pagamento dos salários de seu pessoal (empregados, representantes. prepostos ou terceiros) que 

tenham sido contratados ou eventualmente venham a ser contratados para a execução do objeto deste Termo. 

13.2 O presente instrumento não estabelece qualquer forma de sociedade, associação, agência, consórcio, vinculo 

trabalhista ou responsabilidade solidária entre as partes, e as suas obrigações e direitos não poderão,ser cedidos ou 

transferidos, no todo ou em parte, sem a prévia autorização, por escrito, da outra parte. 
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13.3 Quaisquer omissão ou tolerância das partes em exigir o fie cumprimento dos termos e condições deste 

instrumento ou no exercido de prerrogativas dele decorrentes, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará o 

direito da outra parte de exercê-las a qualquer tempo. 

13.4 As disposições deste instrumento refletem a integra dos entendimentos e acordos com relação ao Termo ora 

firmado, prevalecendo sobre quaisquer outros entendimentos e propostas anteriores, escritos ou verbais. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA— DA PUBLICAÇÃO 

14.A eficácia deste Termo de Cooperação fica condiciona a publicação do presente instrumento pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Alagoas, no Diário de Justiça Eletrônico, até o quinto dia útil do mês subsequente ao da 

assinatura, Para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei n. 

8.666/1993, com alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA—DO FORO 

15. 	As partes elegem o foro da Comarca de Maceió-AL, como competente para dirimir eventuais controvérsias 
surgidas em decorrência do presente Termo de Cooperação/Convénio. 

E, por estarem de pleno acordo, assinam o presente Termo de Cooperação em 2(duas) vias, na presença das 
testemunhas abaixo, que também o subscrevem. 

Maceió/AL,0} de  4.0 	2021. 

Desembargador KLE 	 OUREIRO 
Presidente do Tribunal de JMÇtdo Estado de Alagoas 

TUTMES AIRAN DE 	 Assinado de forma digital por RITMES 
AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO:90616 

ALBUQUERQUE MELO:90616 Dados: 2021.09.30 10:28:55 -0300' 

Desembargador TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Núcleo Permanente de Métodos das Consensuais de Solução de Conflitos — NUPEMEC-AL 

G 
Municl 

R 	CLEIfl!NTET VIEIRA 
io d São Miguel dos Campos/AL 
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PLANO DE TRABALHO 

1.6Ra/50/ENTIDADE PROPONENTE 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

2.C.N.P.J 
12.473.062/0001-08 

3-ENDEREÇO 
Praça Marechal Deodoro, 319, Centro 

4-CIDADE 
MACEIÓ 

5-U.F. 
AL 

6-C.E.P. 
57.020-919 

7. DDITELEFONE 
82 4009 3100 

8-EA 
ESTADUAL 

9-NOME DO RESPONSÁVEL 	 110-CARGO 
KLE VER RÉGO LOUREIRO 	 !DESEMBARGADOR 

11-FUNÇÃO 
PRESIDENTE 

12— OUTROS PARTICIPES 

13-ÓRGÃO/ENTIDADE 
MUNICÍPIO DE SÀO MIGUEL DOS CAMPOS/AL 

14-C.N.P.J 
12.264.222/0001-09 

15-ENDEREÇO 
Av. Dep. Diney Torres, stn, Loteamento Geraldo Sampaio 

16-CIDADE 
São Miguel dos 
Campos 

17-U.F. 
AL 

18-C.E.P. 
57240-000 

19- DINTELEFONE 20-EA 

21-NOME DO RESPONSÁVEL 
GEORGE CLEMENTE VIEIRA 

22-CARGO/FUNÇÃO 
Prefeito 

Interveniente 

24-NOME 
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos — NUPEMEC-AL 

25-NOME DO RESPONSÁVEL 
Desembargador TUTMÉS AIRAN 	DE ALBUQUERQUE 
MELO 

26-CARGO/FUNÇÃO 
COORDENADOR GERAL DO NUPEMEC-AL 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

TITULO DO PROJETO 
Setor orá-processual do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania 
da Comarca de São Miguel dos Campos. 

28- PERIODO DE EXECUÇÃO 
Inicio; 2021 
Término: 2022 

Participar do processo de disseminação da cultura da paz, fomentando a conciliação como método alternativo de 
composição de litIgio: • Disponibilizar, espaço físico, instalações, equipamentos, mobiliário e material de consumo 
indispensável à instalação de um posto para realização de conciliações e mediações; • Disponibilizar professores 
ou outros profissionais com perfil apropriado para atuar nos trabalhos do Centro, de acordo com a orientação do 
Coordenador do Núcleo; • Facilitar o acesso aos trabalhos conciliatórios e a participação conjunta de alunos do 
estabelecimento que estejam em condições de realizar o estágio; • Contribuir cora recursos tecnológicos para 
respaldar o processo de conciliação; • Indicar o nome do responsável pelo Centro Judiciário de 'Solução de 
Conflitos e Cidadania junto a Instituição; • Disponibilizar um funcionário para a função de secreta . Ao 	sto 	e 
conciliação; 

r'  
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28-JUSTIFICAT1VA DA PROPOSIÇÃO 

Atenderá Resolução n° 125, de 29 de novembro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, promovendo o planejamento 
e a execução de açóes tendentes a dar continuidade ao Movimento pela Conciliação; • Possibilitar maior efetividade na 
entrega da prestação j urisdicional aos que acorrem ao Poder Judiciário, ante o elevado número de demandas judiciais em 
trâmite; • Disseminar a cultura da conciliação, por intermédio de práticas voltadas a esse propósito, visando propiciar maior 
rapidez na pacificação dos conflitos, com resultados sociais expressivos e reflexos significativos na redução de processos 
judiciais; • Somar esforços e meios para expandir o movimento pela conciliação e tomar efetivos os seus resultados. 

29-APROVAÇA0 PELOS PARTICIPES 

Aprovado. 

MaceáJA1,0 de 	0 de 2021 

Desembargador KL 	 OUREM() 
Presidente do Tribunal de .1 	o Estado de Alagoas 

TUTMES AIRAN DE 	 Assinado de forma digital por TUTMES 
AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO:90616 

ALBUQUERQUE ME10:90616 Dados:2021.0930 10:4958 -0300' 

Desembargador TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Núcleo Permanente de Métodos das Consensuais de Solução de Conflitos — NUPEMEC-AL 

GEOW&Ú ÇSENT%' IBA 
Municiai de Spb Miguel, os Campos/AL 

2- NOME 	 CPF: 
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ANEXO II 

ESTRUTURA MINIMA PARA O FUNCIONAMENTO DO CJUSIAL EM UNIDADES PARCEIRAS 

AMBIENTES ESTRUTURA MINIMA 

Secretana/Recepçâo: 1 mesa para a secretana 
2 cadeiras giratórias 
1 armário de 
2 porias com chave 
1 mesa para computador 
1 mesa para telefone 
2 sofás 

1 bebedouro 
1 quadro de avisos 
1 telefone fixo 
1 computador 
1 impressora a laser colorida com função copiadora 
1 scanner 

Sala de Conciliação/Mediação: 
1 mesa redonda 
8 cadeiras giratórias 
1 mesa para computador 
1 quadro de avisos 
1 computador 

Sala de Equipe Interdis 	finar 
1 mesa redonda 
2 armários de 2 portas com chave 
4 mesas para computador 
1 armário de pastas suspensas 
1 quadro de avisos 
10 cadeiras giratórias 
4 computadores 



Publicação Ofi cial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de outubro de 2021 Diário Ofi cial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional e Administrativo Maceió, Ano XIII - Edição 2922 74

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/3256).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS.

DO OBJETO: O presente Termo de Cooperação tem como objeto o acesso ao Sistema Eletrônico de Execução Unifi cado – SEEU, 
na modalidade “entidade de remessa”, de modo a possibilitar a PC/AL peticionar e receber intimações no referido sistema, essenciais 
aos processos em tramitação na 16ª Vara Criminal/Execuções Penais da Capital.

DA ALTERAÇÃO: Este Termo de Cooperação poderá sofrer alterações a qualquer tempo, mediante termos aditivos, permitindo-se a 
supressão e/ou inclusão de novas cláusulas, com a concordância dos signatários

DA VIGÊNCIA: O presente Termo terá vigência pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado por sucessivos períodos, através de Termo Aditivo, desde que não haja mudança do objeto e que seja mediante aviso prévio 
de, no mínimo, 30 (trinta) dias,  e por escrito.

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/ou questões oriundas do presente contrato.

.  
Maceió/AL,  07 de outubro de 2021.

Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

CARLOS ALBERTO ROCHA FERNANDES REIS 
Delegado-Geral de Polícia Civil de Alagoas

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2020/14823
Assunto: Celebração de Termo de Cooperação

DESPACHO

Considerando as documentações constantes no Processo Administrativo em epígrafe, em conformidade com o Parecer nº 140/2021, 
emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício, AUTORIZO a celebração do Termo de Cooperação nº 030/2021, entre o 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS e o Município de São Miguel dos Campos, tendo por objeto a conjugação de esforços, sem 
qualquer ônus para o Tribunal de Justiça, visando o funcionamento do Centro Judiciário de Soluções de Confl itos e Cidadania da 
Comarca de São Miguel dos Campos, nos termos do disposto no artigo 7°, inciso IX, da Resolução n. 125 do Conselho Nacional de 
Justiça - CNJ, bem como no Ato Normativo n° 63/2012 e no Art. 1°, Parágrafo único, do Ato Normativo n. 1/2012, do Tribunal de Justiça 
de Alagoas – TJAL. 

A vigência do referido instrumento será pelo período de 12 (doze) 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, 07 de outubro de 2021.

Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO TERMO DE COOPERAÇÃO nº 030/2021 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/14823).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decorre o presente termo do deliberado no processo administrativo nº 2020/14823, com amparo 
no pronunciamento da Procuradoria Administrativa do Poder Judiciário de Alagoas por meio do Parecer nº 140/2021 devidamente 
autorizado pelo Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, bem como nas disposições do art.116, da Lei Federal n° 
8.666/93 e suas alterações posteriores e legislação correlata bem como na Constituição Federal de 1988.

DO OBJETO: O presente Termo de Cooperação tem por objetivo a conjugação de esforços, sem qualquer ônus para o Tribunal de 
Justiça, visando o funcionamento do Centro Judiciário de Soluções de Confl itos e Cidadania da Comarca de São Miguel dos Campos , 
nos termos do disposto no artigo 7°, inciso IX, da Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, bem como no Ato Normativo 
n° 63/2012 e no Art. 1°, Parágrafo único, do Ato Normativo n. 1/2012, do Tribunal de Justiça de Alagoas - THAL, (dispõe sobre os 
procedimentos para a instalação dos Centros Judiciários de Solução de Confl itos e Cidadania- CJUS-AL, no âmbito dos 1° e 2° graus 
do Poder Judiciário de Alagoas, de acordo com as orientações contidas na Resolução n° 125 de 29 de novembro de 2010 do Conselho 
Nacional de Justiça), atendendo ao disposto no artigo 50 , inciso XXXV, da Constituição Federal, para, permitindo o exercício pleno dos 
direitos de cidadania, disponibilizando serviços de informação e orientação dos cidadãos, além de serviços jurídicos, propiciando o meio 
mais adequado para a solução de cada confl ito que se apresenta, com o acolhimento da concepção mais abrangente e contemporânea 
do principio do acesso à justiça.

DA EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE: Os vínculos jurídicos, fi nanceiros ou de qualquer natureza assumidos singularmente 
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por uma das partes são de sua exclusiva responsabilidade, não se comunicando a título de solidariedade ou subsidiariamente ao outro 
partícipe.

DOS RECURSOS HUMANOS: Incube aos partícipes a mobilização dos recursos humanos que se fi zerem indispensáveis à 
execução das atividades que venham a ser implementadas.

DA UTILIZAÇÃO DE PESSOAL: O pessoal utilizado pelos partícipes na execução deste Termo, na condição de servidores, 
empregados, autônomos, empreiteiros ou outros, nenhuma vinculação ou direito terão em relação à outra Parte, fi cando a cargo 
exclusivo da respectiva Parte que os contratou a integral responsabilidade concernente aos seus direitos, mormente os trabalhistas e 
previdenciários, inexistindo qualquer solidariedade ou subsidiariedade dentre os Partícipes.

DO ÔNUS: As despesas decorrentes do objeto do presente Convênio, concernentes à instalação e ao funcionamento, correrão à 
conta de dotações próprias de cada participe, conforme as responsabilidades de cada um, assumidas neste termo. Não haverá qualquer 
transferência de recursos entre os convenentes.

DA ALTERAÇÃO: Quaisquer modifi cações deste Termo deverão ser efetuadas por meio de Termos Aditivos celebrados entre as 
partes, com amparo no art. 65, da Lei nº 8666/93, vedada a modifi cação do objeto.

DA VIGÊNCIA: O presente Termo terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, e sua prorrogação 
se dará de forma automática, pelo mesmo período, ou seja, 12 (doze) meses, com as mesmas cláusulas e condições, se não for 
denunciado ou proposta a sua reforma, por qualquer das partes, até 30 dias antes da sua extinção,  até o limite legal de 60(sessenta) 
meses, nos termos do que dispõe o art. 57, inciso II, da Lei nº8666/93.

DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA: O presente instrumento poderá ser rescindido pelo descumprimento das obrigações pactuadas 
independentemente de prévia notifi cação ou interpelação judicial ou extrajudicial nos termos das disposições contidas nos artigos 77 a 
80, da Lei nº 8.666/93.  

§1º Qualquer dos Partícipes poderá denunciar o presente Termo, independente da ocorrência de quaisquer motivos e sem que lhe 
caiba qualquer sanção, desde que o faça mediante aviso prévio, por escrito, de 30 (trinta) dias, resguardados os projetos em andamento.

§2º Nos casos de rescisão ou denúncia, as pendências ou trabalhos em fase de execução serão defi nidos e resolvidos de comum 
acordo para que se atribuam as responsabilidades relativas à conclusão ou extinção de cada um desses trabalhos e das pendências dos 
trabalhos em andamento.

DO FORO: As partes elegem o foro da Comarca de Maceió-AL, como competente para dirimir eventuais controvérsias surgidas em 
decorrência do presente Termo de Cooperação/Convênio.

.  
Maceió/AL,  07 de outubro de 2021.

Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

Desembargador TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO
Núcleo Permanente de Métodos das Consensuais de Solução de Confl itos — NUPEMEC-AL

GEORGE CLEMENTE VIEIRA
Município de São Miguel dos Campos/AL

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2021/8099
Assunto: Aditivo ao Termo de Convênio nº 038/2019

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, bem como a fundamentação constante do 
Despacho nº 594/2021 do Procurador Geral do TJAL, AUTORIZO a celebração do 1º Termo Aditivo ao Termo de Convênio nº 038/2019 
entre o Pode Judiciário/AL e o Município de Marechal Deodoro/AL, visando a sua prorrogação por mais 24 (vinte e quatro) meses, 
iniciando-se em 22 (vinte e dois) de outubro de 2021 (dois mil e vinte e um), estendendo-se até 21 (vinte e um) de outubro de 2023 (dois 
mil e vinte e três). qual tem o objeto a conjugação de esforços, sem qualquer ônus para o Tribunal de Justiça, visando à instalação e o 
funcionamento do Centro Judiciário de Solução de Confl itos e Cidadania, na sede da COMARCA DE MARECHAL DEODORO/AL, nos 
termos do disposto no artigo 7°, inciso IV, da Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça — CNJ, bem como no Ato Normativo 
n° 63/2012 e no Art. 1°, Parágrafo único, do Ato Normativo n. 1/2012, do Tribunal de Justiça de Alagoas — TJ/AL, (dispõe sobre os 
procedimentos para a instalação dos Centros Judiciários de Solução de Confl itos e Cidadania- CJUS-AL, no âmbito dos 1° e 2° graus 
do Poder Judiciário de Alagoas, de acordo com as orientações contidas na Resolução n° 125 de 29 de novembro de 2010 do Conselho 
Nacional de Justiça), atendendo ao disposto no artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal, para, permitindo o exercício pleno dos 
direitos de cidadania, disponibilizando serviços de informação e orientação dos cidadãos, além de serviços jurídicos, propiciando o meio 
mais adequado para a solução de cada confl ito que se apresenta, com o acolhimento da concepção mais abrangente e contemporânea 
do principio do acesso à justiça.

À Subdireção-Geral para as devidas providências.

Maceió, 07 de outubro de 2021.
  
Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
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