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TERMO DE COOPERAÇÃO N°  n55  /2021•TJIAL 

TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI 1 
CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 
ALAGOAS E O CENTRO UNIVERSITÁRIO 
MAURÍCIO DE NASSAU MACEIÓ, E COMO 
INTERVENIENTES A COORDENADORIA DOS , 
JUIZADOS 	ESPECIAIS, 	O 	NÚCLEO I 
PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS 
DE CONFLITOS E O 10  JUIZADO ESPECIAL 
CÍVEL DA CAPITAL. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, situado na Praça Marechal Deodoro. 319. Centro.1 
Maceió/AL, inscrito sob o CNPJ n. 12.473.062/0001-08. neste ato representado por seu Presidente. DES. KLEVER 
REGO LOUREIRO, doravante denominado TJ/AL, de outro lado. SER EDUCACIONAL S.A.. pessoa juddica de 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°  04.986.320/0102-67. representada neste ato pelo Sr JOÃO 
ALBERICO PORTO AGUIAR com sede na cidade de Maceió. Estado de Alagoas. à Rua José de Alencar. ri 511. 
Farol, CEP: 57051-565, doravante denominada CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU MACEIÓ. 
neste ato representada na forma de seu estatuto social, pelo seu Diretor Presidente. o Senhor JANYO JANGUIE 
BEZERRA DINIZ, CPF sob n°567.916.444-34, RG sob n° 1169091 SSPIPB. residente e domiciliado na cidade de 
Recife/PE, doravante denominado SEGUNDO CONVENENTE. e nas condições de INTERVENIENTES. a 
Coordenadoria dos Juizados Especiais, neste ato representada pelo seu Coordenador. Desembargador OTÁVIO 
LEÃO PRAXEDES, e pelo 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 JOSÉ MIRANDA SANTOS JÚNIOR e o 1° Juizado Especial Civel da Capital. 
representado por sua Magistrada Titular MARIA VERÓNICA CORREIA DE CARVALHO SOUZA ARAÚJO. resolvem 
CELEBRAR o presente Termo de Cooperação, conforme Processo Administrativo n° 2021/7151 e sob os termos e 
condições contidos nas cláusulas expressas abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1 Decorre o presente termo do deliberado no processo administrativo ne 202117151, com amparo no 
pronunciamento da Procuradoria Administrativa do Poder Judiciário de Alagoas por mero do Parecei GPAPJ 
701/2021 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 legislaçao correlata bem 
corno na Constituição Federal de 1988. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETIVO GERAL 

2.1. O presente instrumento tem como objeto a conjugação de esforços entre os convenentes. visando melhor ' 
prestação jurisdicional do 1° Juizado Especial Clvel da Comarca de MaceióiAL. com  vista ao atendimento da 
Coletividade, através da disponibilização pela UNINASSAU MACEIÓ de posto de atendimento aos assistidos, 
através de seu Núcleo de Práticas Jurídicas, localizado na Rua José de Alencar. n. 511. bairro Farol. CEP 5705'- 1 
565, Maceió/AL. em demandas que não ultrapassam a 20 (vinte) salários minimos. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES 

3.1. Os Convenentes assumem as seguintes obrigações: 

a) designar cada qual um gestor das ações decorrentes do presente termo. cabendo-lhes acompanh 	renciar a 
sua execução, bem como dirimir as dúvidas ou prestar informação: 
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b) cumprir fielmente as regras ajustadas consensualmente por meio do presente Termo de Cooperaçáo Técnica: 
c) as partes se obrigam a dar mútua e imediata ciência de quaisquer notificações avisos ou interpelaçoes po 
infrações às normas legais. responsabilizando-se, cada parte, por suas ações ou omissões, na forma da lei 

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

manter em funcionamento regular o 1° Juizado Especial Cível da Capital. com  pessoal adequado. de acordo com 
as competências que definir: 

realizar o atendimento preliminar dos assistidos através do 1°  Juizado Especial aval da Comarca de Maceió AL. e , 
posteriormente, encaminhá-los ao NPJ, para e realização de triagem e confecção das petições. e. ajuizamento das 
ações, a partir dos serviços do Portal E-saj. 

d) Naquelas situações em que vislumbrarem a possibilidade de realização de Mediação,Conciliaçao. esta será 
realizada e, em caso de acordo, será lavrado um termo de Mediação/Conciliação no próprio CEJUSC do Centro 
Universitário, em não havendo acordo, será encaminhado o caso para o NPJ. e confeccionada a peliça° para } 
ajuizamento. 

3.3. Compete a UNINASSAU MACEIÓ: 

realizar atendimentos GRATUITOS, aos assistidos do 1° Juizado Especial Civel e da Comarca de Maceió.AL. ; 
através do Núcleo de Práticas Juridicas, pelos inscritos no estágio supervisionado obrigatório do curso de Direito: 

Parágrafo primeiro. O 1° Juizado Especial Civel da Comarca de Maceió/AL. será também responsável pelos 
atendimentos. bem como encaminhamento dos assistidos ao NPJ. para a realização de triagem e confecçao das 
petições. e. ajuizamento das ações, a partir dos serviços do Portal E-saj: 

Parágrafo segundo. Caso vislumbre a possibilidade de MEDIAÇÃO entre partes, a fim de evitar o ajuizarnemo da 
ação, o NPJ poderá agendar audiência através do CJUSC PRÉ-PROCESSUAL UNINIASSAU. sem prejuizo para o 
assistido, caso nao haja composição, pois poderá haver ajuizamento posterior. 

disponibilizar toda a estrutura de pessoal e fisica do Núcleo de Práticas Juridicas para a instalaçao do Posto de 
atendimento aos assistidos, que consiste em: 

Secretaria/Recepção: 1 mesa para a secretaria 
2 cadeiras giratórias 
1 armário de 2 portas 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 
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03 (três) Sala de Conciliação/Mediação: 1 mesa redonda 
8 cadeiras giratórias 
1 mesa para computador 
1 quadro de avisos 
1 computador 

 

c) garantir o integral acompanhamento e orientação dos alunos/estagiários, através do NPJ, por parte dos 
advogados/orientadores habilitados na OAB/AL. Indicados pela IES. a fim de orientar os estagiários e acompanhar 
todos os procedimentos: 

Parágrafo terceiro. A contratação de alunos/estagiários para exercer suas atividades junto ao 1°  Juizado Especial 
Civel da Comarca de Maceió/AL deverá observar a todas as exigências da Lei Federal n. 11.788:2008. 

Parágrafo quarto. O CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU responsabilizar-se-á pela contrataçao e 
pagamento do seguro dos estagiários por ele selecionados e contratados para atuar no Núcleo, nos termos do an.gi 
da lei n. 11.788/2009. 

CLÁUSULA QUARTA: DO ÔNUS COMA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1. A instituição parceira devera arcar com todo o ônus referente á disponibilização do local, equipamentos. 
mobiliários, material de consumo e pessoas para atendimento e realização das atividades exigidas para 
funcionamento do posto de atendimento vinculado à aludida instituição de ensino, 

4.2. Fica a critério da instituição parceira a escolha e definição do espaço fisico que for possivel disponibilizar para 
instalação do posto de atendimento, no presente caso, do Núcleo de Práticas Juridicas. 

4.3. A disponibilização de pessoal da instituição parceira para o núcleo não acarreta vinculo empregando de 
qualquer espécie com este Tribunal. 

CLÁUSULA QUINTA: DA GESTÃO 

5.1. A Fiscalização do presente Convênio será feita pelo Magistrado Coordenador do Setor Processual do Centro e 
pela Magistrada do 1° Juizado Especial Civel da Capital. Maria Verónica Correia de Carvalho Souza Araújo e. pela 
instituição parceira, por meio de sua Coordenadora do Núcleo de Práticas Juridicas. efou funcionário a ser indicado 
por ele. 
5.2. A Fiscalização do presente Termo será feita pelo Magistrado Coordenador do Setor Processual do Centro e peio 
Magistrado do Juizado Especial Civel e Criminal da Comarca de Penedo/AL. e. pela instituiçao parceira, por meio 
de sua Coordenadora do Núcleo de Práticas Juridicas. etrou funcionário a ser indicado por ele. 

Parágrafo Único. Os gestores indicados por cada órgão terão coiro atribuição. 
acompanhar, controlar e fiscalizar o cumprimento do objeto do Termo, devendo zelar pelo fiel cumprimento das 

obrigações assumidas: 
será responsável pelas comunicações entre as partes: 
será responsável pela fiscalização integral do presente Termo; 
solicitar a renovação do presente Termo, com, no minimo. 120(cento e vinte) dias antes do término da vigência 

encaminhando, se possivel, já a anuência de renovação do órgão participe. 

CLÁUSULA SEXTA: DOS RECURSOS HUMANOS 

6.1. Incube aos participes a mobilização dos recursos humanos que se fizerem indispensáveis à execução das 
atividades que venham a ser implementadas. 
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CLAUSULA SÉTIMA: DA UTILIZAÇÃO DE PESSOAL 

7.1. O pessoal utilizado pelos participes na execução deste Termo, na condiçao 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 1 
os trabalhistas e previdenciários, inexistindo qualquer solidariedade ou subsidiariedade dentre os Participes. 

CLAUSULA OITAVA: DA ALTERAÇÃO 

8.1. Quaisquer modificações deste Termo deverão ser efetuadas por meio de Termos Aditivos celebrados entre as 
parles, com amparo no art. 65. da Lei n° 8686/93. vedada a modificação do objeto. 

CLÁUSULA NONA: DA VIGÊNCIA 

9.1. O presente Termo terá vigência pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua assinatura 
podendo ser prorrogado por sucessivos pedodos, nos termos do que dispõe o art. 57. inciso II. da Lei if 8666.93. 
através de Termo Aditivo, desde que não haja mudança do objeto e que seja mediante aviso prévio e por escrito de. 
no mlnimo. 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA 

10.1. O presente Termo poderá ser rescindindo pelo descumprimento das obrigaçoes pactuadas, 
independentemente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. nos termos das disposiçoes 
contidas nos artigos 77 a 80. da Lei n° 8.666/93. 

§1° Qualquer dos Cooperados 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. de 30 (tnntai dias, por escrito.. 
resguardados o projeto em andamento. 
§2° Nos casos de rescisão ou denúncia, as pendências ou trabalho em fase de execuçao seroo definidos e 
resolvidos de comum acordo para que atribuam as responsabilidades relativas à conclusão ou extinçao de cada uni 
desses trabalhos e das pendências dos trabalhos em andamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Cada parte assumirá suas respectivas responsabilidades fiscais, previdenciáries. 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 execuçao do objeto deste Termo. 

11.2. O presente instrumento não estabelece qualquer forma de sociedade. associação. agencia. consorcio, vinculo 
trabalhista ou responsabilidade solidária entre as partes, e as suas obrigações e direitos não poderao ser cedidos ou 
transferidos, no todo ou em parte, sem a prévia autorização, por escrito, da outra parte. 

11.3. Quaisquer omissão ou tolerando das partes em exigir o fiel cumprimento dos termos e condições deste 
instrumento ou no exercido de prerrogativas dele decorrentes, não constituirá novação ou renuncia, nem afetará o 
direito de outra parte de exercê-las a qualquer tempo. 

11.4. As disposições deste instrumento refletem a integra dos entendimentos e acordos com relaçao ao Termo ora- 
firmado, prevalecendo sobre quaisquer outros entendimentos e propostas anteriores, escritos ou verbais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA PUBLICAÇÃO 

12.1. A eficácia deste Termo de Cooperação fica condiciona a publicação do presente instrument elo Tribunal de i 
Justi do Estado de Ala oas. no Diário de Just' a Eletrônico. até o into dia útil do mês S.uente ao da  1 
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assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei 111  
8.666/1993, com alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 

13.1. As parles elegem o foro da Comarca de Maceió-AL, como competente para dirimir eventuais controveisias 
surgidas em decorrência do presente Termo de Cooperação. 

E. por estarem de pleno acordo, assinam o presente Termo de Cooperação em 02 (duas) vias, na presença das I  testemunhas abaixo, que também o subscrevem, 

Maceió/AL Z de  40  de 2021. 

    

Des. K 	 LOUREIRO 
Presidente do Tribuna d 	stiça do Estado de Alagoas 

Primeiro Convenente 

OTAVIO LEAO 	 Assinado de forma digital por 

OTAVIO LEAO PRAXEDES:55345 
PRAXEDES:55345 	Dados: 2021.10.25 09:45:17-0300' 

Des. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Coordenador da Coordenadoria dos Juizados Especiais 

INTERVENIENTE 
TUTMES AIRAN DE 	As,dodeformawgftaipor 

RITMES AMAN OE ALBUQUERQUE ALBUQUERQUE 	MEL010616 
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Des. TUTMÉS AlFtAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Coordenador d 	PEMEC 
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ANEXO ÚNICO 

    

      

ESTRUTURA MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO 

  

                  

 

Secretaria/Recepção: 

     

1 mesa para a secretaria 
2 cadeiras giratórias 
1 armário de 2 podas 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 

 

 

03 (três) Sala de Conciliaçãoffiedtaçao: 

 

..... 
1 mesa redonda 
8 cadeiras giratórias 
1 mesa para computador 
1 quadro de avisos 
1 computador 
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SUBDIREÇÃO GERAL

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS Nº 127/2021

Contratado: LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME

Objeto: eventual e futura aquisição de material de limpeza. 

ARP nº 031/2021

Gestor: FÁBIO ZUAZO MAIA RIBEIRO - DGC
Gestor Substituto: GILSON ANDRADE DO NASCIMENTO - DGC
Fiscal: SANDRA MARIA MARTINS MACHADO PRADO- DCMP
Fiscal Substituta: ALLAN MENEZES DE ALBUQUERQUE – DCMP

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, o Sr. FÁBIO ZUAZO MAIA RIBEIRO (Gestor), o Sr. GILSON ANDRADE DO NASCIMENTO (Gestor 
Substituto), ambos lotados no Departamento de Gestão de Contratos - DGC, a Sra. SANDRA MARIA MARTINS MACHADO PRADO 
(Fiscal) e o Sr. ALLAN MENEZES DE ALBUQUERQUE (Fiscal Substituto), ambos lotados no Departamento Central de Material e 
Patrimônio - DCMP, para a gestão da ARP nº 031/2021, decorrente do Processo 2021/6094, 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 2019/18228
Assunto: Rescisão unilateral do Contrato nº 001/2016 - SINART

DESPACHO

Conforme documentos constantes do Processo Administrativo em epígrafe, bem como o que dispõe a Cláusula Décima Quarta 
do Contrato nº 47/2020 (ID 1214548), que determina a rescisão do Contrato nº 001/2016, uma vez concluído o prazo para entrega 
do espaço onde funcionarão os 2º e 5º Juizados Especiais Cíveis da Capital, pois a área do Contrato nº 001/2016 será englobada 
pelo Contrato nº 47/2020, DETERMINO a RESCISÃO UNILATERAL do Contrato nº 001/2016, em conformidade com o incido I da  
Cláusula Décima Segunda, que possui por objeto a locação de área de 246,30m2, no primeiro piso do Terminal Rodoviário João Paulo II, 
situado na Av. Governador Lamenha Filho, s/n, Feitosa, destinado ao funcionamento do 5° Juizado Especial e Criminal da Capital, com 
fundamento no art. 79, XII e §1º, da Lei de Licitações.

 
Nesta oportunidade, determino a publicação deste ato.

Maceió, 27 de outubro de 2021.
  
Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2021/7151
Assunto: Termo de Cooperação

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, bem como a fundamentação constante do Parecer 
GPAGPJ nº 701/2021 do Procurador Geral do TJAL, AUTORIZO a celebração do Termo de Cooperação 035/2021 entre o Tribunal de 
Justiça do Estado de Alagoas e o CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU MACEIÓ, tendo por objeto a conjugação de 
esforços entre os convenentes, visando melhor prestação jurisdicional do 1° Juizado Especial Cível da Comarca de Maceió/AL, com 
vista ao atendimento da Coletividade, através da disponibilização pela UNINASSAU MACEIÓ de posto de atendimento aos assistidos, 
através de seu Núcleo de Práticas Jurídicas, localizado na Av. Prof. Sandoval Arroxelas nº 239, Ponta Verde, CEP 57.035-230, Maceió/
AL, em demandas que não ultrapassam a 20 (vinte) salários mínimos.

A vigência do referido instrumento será pelo período de 60 (sessenta) meses, podendo, diante do interesse de ambas as partes, 
ocorrer sua renovação mediante a formalização de termo aditivo, consoante Cláusula Nona do instrumento em epígrafe.

À Subdireção-Geral para as devidas providências.

Maceió, 27 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 035/2021 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/7151).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E o CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU 
MACEIÓ.

DO OBJETO: O presente instrumento tem como objeto a conjugação de esforços entre os convenentes, visando melhor 
prestação jurisdicional do 1° Juizado Especial Cível da Comarca de Maceió/AL, com vista ao atendimento da Coletividade, através 
da disponibilização pela UNINASSAU MACEIÓ de posto de atendimento aos assistidos, através de seu Núcleo de Práticas Jurídicas, 
localizado na Rua José de Alencar, n. 511, bairro Farol, CEP 57051-565, Maceió/AL, em demandas que não ultrapassam a 20 (vinte) 
salários mínimos.

DO ÔNUS: A instituição parceira deverá arcar com todo o ônus referente à disponibilização do local, equipamentos, mobiliários, 
material de consumo e pessoas para atendimento e realização das atividades exigidas para funcionamento do posto de atendimento 
vinculado à aludida instituição de ensino.

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.

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 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado por sucessivos períodos, nos termos do que dispõe o art. 57, inciso II, da Lei nº 8666/93, através de Termo Aditivo, desde que 
não haja mudança do objeto e que seja mediante aviso prévio e por escrito de, no mínimo, 30 (trinta) dias.

DA RESCISÃO: O presente Termo poderá ser rescindindo 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.

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.

  
Maceió/AL,  27 de outubro de 2021.

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

Des. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Coordenador da Coordenadoria dos Juizados Especiais
INTERVENIENTE

Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO
Coordenador do NUPEMEC
INTERVENIENTE

JOÃO ALBÉRICO PORTO AGUIAR
SER EDUCACIONAL S.A

JANYO JANGUIE BEZERRA DINIZ
Diretor Presidente do Centro Universitário Maurício de Nassau Maceió

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2021/1426
Assunto: Celebração de Termo Aditivo a Termo de Convênio

DESPACHO

Considerando as documentações constantes no Processo Administrativo em epígrafe, em conformidade com o PARECER GPAPJ 
Nº 392/2021, emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício, AUTORIZO a celebração do 4º Termo Aditivo ao Termo de 
Convênio nº 025-2019-TJ/AL, entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS e o ESTADO DE ALAGOAS, tendo por objeto a 
criação no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, do Corpo Voluntário de Militares Estaduais da Reserva, denominado 
Guarda de Segurança Institucional - GSI, com a fi nalidade de realizar a segurança institucional deste Poder, em todo o Estado de 

DeniseMonteiro
Realce
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