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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

ALAGOAS 

TERMO DE COOPERAÇÃO N2. 06/2021/DPAL 

TERMO DE COOPERAÇÃO N2032/2021/TJAL 

TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DE 
ALAGOAS E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 
ALAGOAS, COM A FINALIDADE DE 
ESTABELECER COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA 
PROJETO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 
CONSUMIDOR 	EM 	SITUAÇÃO 	DE 
SUPERENDIVIDAMENTO, NO ÂMBITO DO 
ESTADO. 

Considerando que o superendividamento é fenômeno social em franca evidência na 
atualidade e na grande maioria dos casos comprometendo a dignidade da pessoa 
humana do consumidor e do seu núcleo familiar; 

Considerando que se caracteriza como superendividado o consumidor de boa fé que 
experimentou uma situação superveniente à(s) contratação(ões) ("acidente da vida"), 
impossibilitando a quitação das dividas vencidas e vincendas (superendividamento 
passivo), bem como o consumidor que contratou mais créditos do que permitia o seu 
orçamento, pela facilidade de oferta de crédito no mercado de consumo 
(superendividamento ativo); 

Considerando a relevância do reconhecimento pela doutrina e jurisprudência pátria do 
instituto do superendividamento na defesa do consumidor, em respeito à Política 
Nacional das Relações de Consumo; 

Considerando a necessidade da individualização no tratamento do superendividamento 
de cada consumidor para fins de solução judicial ou extrajudicial de conflitos; 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS, com sede na 
Avenida Fernandes Lima, n. 3296, Maceió. Alagoas, CEP 570052-403, inscrito no CNPJ 
sob o n. 04.649.138/0001-77, neste ato representado pelo Defensor Público Geral do 
Estado de Alagoas, CARLOS EDUARDO DE PAULA MONTEIRO, com sede na Avenida 
Fernandes Lima, n° 3296, Gruta de Lourdes, nesta cidade„ doravante denominado 
COOPERANTE  e o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, estabelecido na 
Praça Deodoro da Fonseca, n° 319, Centro, Maceió-AL, doravante denominado TWAL, 
neste ato representado pelo seu Presidente, Desembargador KLEVER REGO LOUREIRO, 
doravante denominado COOPERADO  resolvem na melhor forma de direito celebrar o 
presente TERMO DE COOPERAÇÃO n° 06/2021, em conformidade com a Lei, observado 

contido, no que couber, na Lei n° 8.666/93 e, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 
ALAGOAS 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OB ETO 

1.1. O presente instrumento tem por objeto atender a política nacional das relações de 
consumo prevista no art. 49  da Lei n. 8.078/90 e o artigo 62, inciso VIII, do mesmo 
diploma legal, a fim de obter maior efetividade ao Atendimento e Tratamento do 
SUPERENDIVIDAMENTO, bem como facilitar o acesso à justiça do cidadão 
Superendividado, com a finalidade de estabelecer a cooperação para o PROJETO DE 
ATENDIMENTO E TRATAMENTO DO CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO. 

12. O PROJETO dará maior efetividade no ATENDIMENTO E TRATAMENTO DO 
CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO tanto na atuação da Seção de Defesa do Consumidor 
Superendividado da DPAL, por meio da homologação no Juizado Cível Especial, dos 
acordos firmados, homologação esta que ocorrerá com fundamento no artigo 57 da Lei 
n. 9.099/95, podendo o acordo versar de qualquer valor, desde que de natureza 
consumerista, ou, ainda, análise do Juizado Chiei Especial de requerimento da Seção de 
Defesa do Consumidor Superendividado da DPAL com o fim de instruir as planilhas da 
situação financeira do consumidor em atendimento; quanto na realização no Juizado 
Cível Especial de audiências de tentativa de conciliação coletiva de fornecedores; 

1.3. Para a execução deste PROJETO no âmbito da Defensoria Pública do Estado de 
Alagoas, será designado a Seção de Defesa do Consumidor Superendividado, através de 
seu Defensor titular; 

1.4. Para a execução deste PROJETO no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de 
Alagoas, será designado o 11.° Juizado Especial Cível de Maceió, através de seu 
Magistrado titular. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA DPAL /SECÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO. 

2.1. O Cooperante se compromete a disponibilizar, em sua sede, instalações físicas, com 
infraestrutura mínima para execução dos trabalhos da Seção de Defesa do Consumidor 
Superendividado, alocando um espaço exclusivo de atendimento, além do Defensor 
responsável, um assessor jurídico e um estagiário; bem como: 

2.2. atender e orientar os consumidores em situação de superendividamento com 
domicilio no Município de Maceió; 

2.3. elaborar planilha individualizada para cada consumidor superendividado, 
contendo todos os seus dados econômico-financeiros necessários, a fim de 
permitir o reconhecimento da situação de superendividament 
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 
ALAGOAS 

2.4. realizar análise de cada situação contratual, a fim de examinar possíveis 
abusividades, com o objetivo primeiro de tentar sanar pela via extrajudicial, não 
tendo sucesso, será objeto da pertinente ação judicial; 

2.5. expedir ofícios para os credores e convites para realização de audiências 
individual para tentativa de acordo; 

2.6. enviar ao Juizado Especial Requerimento do Consumidor para, sob análise de 
pertinência do Magistrado, Determinar a entrega de contratos celebrados ou 
fichas financeiras, nos casos de omissões do agente bancário, para a análise da 
situação de superendividamento do consumidor; 

2.6. realizar audiência individual com cada credor, para apresentação de 
propostas condizentes com a realidade do superendividado; 

2.7. enviar o atendimento para o Juizado Especial, após audiência individual que 
não tenha obtido êxito, para a realização de audiência especial coletiva de 
conciliação com a presença de todos os credores do consumidor 
superendividado, instruído com a planilha financeira dos contatos além do termo 
de compromisso com o Projeto assinado pelo Consumidor; 

2.8 enviar ao Juizado Especial o termo de audiência de conciliação contendo o 
acordo celebrado, acompanhado de requerimento de homologação, formulado 
por termo em separado ou no próprio termo de audiência, via sistema SAJ, 
estando devidamente assinado pelas partes e pelo Defensor responsável. 

2.9. Participar da audiência de conciliação coletiva junto ao Juizado Especial com 
o propósito de dar suporte informacional e técnico jurídico e financeiro ao 
endividado, balizando as propostas conforme as possibilidades reais do 
consumidor. 

2.10. Desenvolvimento de outras atividades necessárias à execução do PROJETO, 
no âmbito de sua atribuição. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO TjAL: 

3.1. O Cooperado disponibilizará ambiente exclusivo para o Projeto, com salas 
separadas, no âmbito do 11 Juizado Especial, além de designar pelo menos um 
servidor e um estagiário para trabalharem no PROJETO; bem como: 
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3.2. Receber, via sistema SAI, os requerimentos pertinentes ao tratamento de 
consumidores do PROJETO e dar andamento ao procedimento; 

3.3. Receber e analisar os requerimentos enviados pela DPAL, para Determinar ao 
Agente Bancário, ao juízo do Magistrado, a entrega dos contratos e fichas 
financeiras ao consumidor, nos casos de omissão de entrega do Agente financeiro; 

3.4. Agendar, intimar as partes envolvidas e realizar audiências coletivas de 
conciliação; 

3.5. Receber os acordos realizados pelo Cooperante para a pertinente 
homologação ou solução de qualquer pendência procedimental; 

3.6. O 11.2  Juizado Especial será competente para a execução dos acordos 
celebrados e homologados dentro do PROJETO DO TRATAMENTO DO 
SUPERENDIVIDAMENTO, 

3.6. Desenvolvimento de outras atividades necessárias à execução do PROJETO, 
no âmbito de sua competência; 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES COMUNS 

4.1. Realizar e Participar de reuniões periódicas destinada à avaliação do 
PROJETO. 

4.2.. Oferecer palestras periódicas aos Consumidores atendidos pelo PROJETO DE 
TRATAMENTO AO CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO, com mini cursos de 
educação financeira, oficinas com profissionais multidisciplicar, oferecendo 
noção básica de organização orçamentária, psicologia econômica e do consumo, 
direitos básicos do consumidor, matemática financeira, dentre outros temas, 
COLIMANDO a inclusão socioeconômico do superendividado na sociedade e 
devolvendo-o a direção de sua própria vida financeira; 

4.2. encaminhar, quando necessário, o consumidor para tratamento psicológico 
junto à Clinica de Psicologia da Faculdade Tecnológica de Alagoas - FAT, em razão 
de Convênio já realizado entre a DPAL e esta Instituição de Ensino 
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 
ALAGOAS 

CLÁUSULA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 

5.1. Eventuais omissões deste Termo de Cooperação serão resolvidos de comum acordo 
entre os Cooperados, podendo ser firmado Termo Aditivo, se necessário. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA ALTERAÇÃO 

6.1. Este instrumento entra em vigor a partir da sua assinatura, com eficácia a partir da 
publicação em Diário Oficial, vigorando por um ano, podendo ser prorrogado por 
interesse das partes, mediante justificativa, antes do término do período de vigência, 
sendo vedada a alteração do objeto. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

7.1. Para consecução do presente Acordo de Cooperação Técnica não haverá repasse ou 
transferência de recursos financeiros entre os partícipes. Cada Cooperado será 
responsável pela alocação de recursos financeiros próprios para o custeio das atividades 
que constituem suas obrigações na execução do objeto do presente instrumento. 

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 

8.1. Incumbirá a cada Cooperado providenciar a publicação do extrato e de seus 
eventuais aditivos no Diário Oficial do Estado de Alagoas, condição indispensável para 
sua eficácia e validade. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

9.1. O presente Termo de Cooperação poderá ser rescindido em comum acordo entre as 
partes, ou unilateralmente, por inadimplência de qualquer de suas cláusulas, ou pela 
superveniência de norma legal ou evento que torne material ou formalmente 
inexeqüível e, particularmente, quando restar constatado a utilização deste em 
desacordo com o estabelecido no presente instrumento. 

9.2. O presente termo de cooperação poderá ser denunciado, em qualquer época, por 
vontade de quaisquer de suas partes, após notificação expedida com 30 (trinta) dias de 
antecedência sem implicar em qualquer ônus para as partes envolvidas. 
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 
ALAGOAS 

E por estarem assim de pleno acordo, os cooperados assinam o presente instrumento, 
para todos os fins de direito. 

Maceió, O 7 de outubro de 2021. 

Tribunal de Justiça 	Ce Alagoas 
Desembargador Presid e 	VER REGO LOUR 

Defensor a P blica do Estado de AI 
Defensor Públice eral CARLOS EDUARD 

MONTEIRO 

goas 
DE PAULA 

Testemunhas: 

Juíza titular do 11.° Juizado Especial Cível da Capital 
Dra. Sandra Janine Maia 

-,„ gt  y 
Defensora Pública titular da Seção de Defesa do Consumidor 
Norma Suely Negrão 
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Embargante : G. A. de O. J.
Advogado : Lucas Almeida de Lopes Lima (OAB: 12623/AL)
Embargado : Procurador de Estado Coordenador da Procuradoria Judicial do
Estado de Alagoas
Procurador : Augusto de Oliveira Galvão Sobrinho (OAB: 1293/AL)

Direção-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, em Maceió, aos  (13) dias do mês de outubro do ano de 2021(dois mil 
e vinte e um).

Klever Rêgo Loureiro
Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

*ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 03 DE 16 DE MARÇO 2020
*ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 04 DE 20 DE MARÇO 2020.
*ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 06, DE 21 DE ABRIL 2020
* ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 05, DE 01 DE MAIO DE 2021

Subdireção Geral

SUBDIREÇÃO GERAL

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS Nº 122/2021

Contratado: HYTERA COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA

Objeto: aquisição de 20 (vinte) Bateria 1800mAh / 13.3Wh DC 7.4V para Rádio Tetra comunicador PT580H modelo 1806, para 
Assessoria Militar do TJAL. 

CONTRATO POR DISPENSA nº 026/2021

Gestora: ALINE GAMA PINHEIRO DE MELO - DGC
Gestor Substituto: RODRIGO SILVA MENDES- DGC
Fiscal: RODRIGO EVARISTO DE OLIVEIRA E SILVA - DCEA
Fiscal Substituto: JOSÉ RONALDO BRANDÃO MAGALHÃES - DARAD

O SUBDIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e tendo em vista o art. 67 da Lei nº. 8.666/93, o Ato Normativo nº 117, de 29 de setembro de 2010, Ato Normativo nº 48, de 12 de agosto 
de 2019 e Ato Normativo nº 81, de 17 de outubro de 2017, resolve:

Designar os servidores, a Sra. ALINE GAMA PINHEIRO DE MELO (Gestora), o Sr. RODRIGO SILVA MENDES (Gestor Substituto), 
ambos lotados no Departamento de Gestão de Contratos, o Sr. RODRIGO EVARISTO DE OLIVEIRA E SILVA (Fiscal), lotado no 
Departamento Central de Engenharia e Arquitetura – DCEA, e o Sr. JOSÉ RONALDO BRANDÃO MAGALHÃES (Fiscal Substituto), 
lotado na Diretoria Adjunta da Administração - DARAD, para a gestão do Contrato por Dispensa nº 026/2021, decorrente do Processo 
2021/5814, devendo representar este Tribunal de Justiça perante a Contratada e zelar pela boa execução do objeto pactuado, cumprindo 
as atividades de gestão e controle relativas à Cláusula de Gestão e Fiscalização indicadas no referido instrumento e no Ato Normativo 
nº48/2019.

WALTER DA SILVA SANTOS
Subdiretor Geral

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2020/14285
Assunto: Celebração de Termo de Cooperação – Superendividamento - DPE

DESPACHO

Considerando as documentações constantes no Processo Administrativo em epígrafe, bem como o Despacho GPAPJ nº 178/2021 
emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício c/c Decisão da Presidência (ID. 1278486), AUTORIZO a celebração do 
Termo de Cooperação nº 06/2021/DPAL e nº 032/2021-TJ/AL (nosso número), entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS e a 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS - DPE, tendo por objeto atender a política nacional das relações de consumo 
prevista no art. 4º da Lei n. 8.078/90 e o artigo 6º, inciso VIII, do mesmo diploma legal, a fi m de obter maior efetividade ao Atendimento 
e Tratamento do Superendividamento, bem como facilitar o acesso à justiça do cidadão, com a fi nalidade de estabelecer a cooperação 
para o Projeto de Atendimento e Tratamento do Consumidor superendividado. 

A vigência do referido instrumento será pelo período de 01(um) ano, 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

DeniseMonteiro
Realce
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Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO TERMO DE COOPERAÇÃO nº 032/2021 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/14285).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS 
- DPE.

DO OBJETO: O presente instrumento tem por objeto atender a política nacional das relações de consumo prevista no art. 4º da 
Lei n. 8.078/90 e o artigo 6º, inciso VIII, do mesmo diploma legal, a fi m de obter maior efetividade ao Atendimento e Tratamento do 
SUPERENDIVIDAMENTO, bem como facilitar o acesso à justiça do cidadão Superendividado, com a fi nalidade de estabelecer a 
cooperação para o PROJETO DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO DO CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO.

DA VIGÊNCIA: Este instrumento entra em vigor a partir da sua assinatura, com efi cácia a partir da publicação em Diário Ofi cial, 
vigorando por um ano, podendo ser prorrogado por interesse das partes, mediante justifi cativa, antes do término do período de vigência, 
sendo vedada a alteração do objeto.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS: Para consecução do presente Acordo de Cooperação Técnica não haverá 
repasse ou transferência de recursos fi nanceiros entre os partícipes. Cada Cooperado será responsável pela alocação de recursos 
fi nanceiros próprios para o custeio das atividades que constituem suas obrigações na execução do objeto do presente instrumento.

DA RESCISÃO: O presente Termo de Cooperação poderá ser rescindido em comum acordo entre as partes, ou unilateralmente, 
por inadimplência de qualquer de suas cláusulas, ou pela superveniência de norma legal ou evento que torne material ou formalmente 
inexeqüível e, particularmente, quando restar constatado a utilização deste em desacordo com o estabelecido no presente instrumento.

  
Maceió/AL,  07 de outubro de 2021.

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

CARLOSEDUARDODEPAULA MONTEIRO 
Defensor Público-Geral
Defensoria Pública do Estado de Alagoas

Corregedoria

Chefi a de Gabinete

PROVIMENTO Nº 31, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021.
Institui o Núcleo de Monitoramento do Perfi l de Demandas - NUMOPEDE, na Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Alagoas.
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO as diretrizes decorrentes do princípio da efi ciência, albergado no art. 37 da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO a missão de orientar, apoiar e fi scalizar a atividade judicial na busca permanente do aprimoramento e da 

efetividade da prestação jurisdicional; 
CONSIDERANDO a necessidade de projetar estratégicas tendentes à otimização do gerenciamento do estoque de processos e de 

entradas e, também, voltadas a impedir ou eliminar eventual uso predatório da jurisdição;
CONSIDERANDO a reiterada deliberação nos encontros do Colégio Permanente de Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça, 

acerca da importância da criação de Núcleo de Monitoramento de Perfi l de Demandas, como meio de enfrentamento do uso abusivo e 
predatório do Poder Judiciário; 

CONSIDERANDO, por fi m, o que consta nos autos do processo administrativo nº 2021/4021, 
RESOLVE:
Art. 1º  Instituir o Núcleo Monitoramento de Perfi l de Demandas e Estatística — NUMOPEDE, vinculado à Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Alagoas — CGJ/AL.
Art. 2º  O NUMOPEDE terá as seguintes atribuições: 
I – extrair e tratar os dados estatísticos disponibilizados pelos sistemas dos diversos setores da estrutura do Poder Judiciário e 

aqueles fornecidos por órgãos externos para subsidiar seus trabalhos, assim como atos decisórios;
II – extrair e tratar os dados correcionais referentes às atividades das unidades de primeiro grau, incluídos, àqueles referentes aos 

magistrados e servidores; 
III – proceder à criação e à implementação de indicadores de desempenho, voltados ao planejamento e à gestão da atividade 

jurisdicional; 
IV – monitorar as demandas dos serviços judiciários;
 V – Identifi car demandas fraudulentas ou predatórias, por procedimento instaurado de ofício ou mediante recebimento de notícias 

e comunicações; 
 VI – sugerir ao Corregedor-Geral da Justiça o envio de comunicados direcionados aos órgãos do Poder Judiciário, de caráter 

informativo e orientativo, tendo por objeto as informações mencionadas no inciso V;
 VII – propor ao Corregedor-Geral da Justiça a realização de diligências, bem como a comunicação, junto às autoridades competentes, 

de fatos que exijam investigação; 
 VIII – apurar as boas práticas relacionadas à sua competência; 
 IX – sugerir ao Corregedor-Geral da Justiça o estabelecimento de cooperação técnica, científi ca e operacional: 
 a) com outros órgãos do Poder Judiciário; 

DeniseMonteiro
Realce
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