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CONCLUSÃO 

Faço estes autos conclusos ao Excelentíssimo Desembargador Presidente. 

Maceió, /Ide  n 7 2021. 

474/0:— j  
WALTER DA SILVA SA TOS 

Subdiretor Geral 

DESPACHO  

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, assim como o 

Parecer GPAPJ n° 818/2021, AUTORIZO a celebração do Acordo de Cooperação n° 0/2021 entre o 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS e a DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE 

ALAGOAS — DITEAL, tendo por objeto a cooperação técnica entre os partícipes visando a revitalização da Praça 

Marechal Deodoro no Centro de Maceió, realizando o evento de celebração do aniversário de 111 anos do Teatro 

Deodoro, com o objetivo de fomentar a sua ocupação, potencializando seu espaço, ofertando à população o acesso 

gratuito a atividades artísticas e culturais, tornando-a mais uma opção de lazer na cidade, bem como proporcionar 

maior qualidade ao convívio urbano. 

O prazo de vigência do presente Termo de Cooperação para execução do objeto pactuado será por 

tempo determinado, iniciando-se a partir da data de sua publicação em DOEAL e no Diário da Justiça Eletrônico, 

encerrando-se em 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado, se houver interesse das partes, mediante 

Termo Aditivo. 

Subdireção Geral para as devidas providências. 

Maceió, di d 	de 2021. 

Des. KL 	 LOUREIRO 

Presidente do Tribunal 	Justiça do Estado de Alagoas 
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DA RATIFICAÇÃO: O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato nº 073/2018, fi cando mantidas as demais cláusulas e 
condições do nominado contrato, naquilo que não contrariem o presente aditivo.

DO FORO: As partes elegem o foro da Comarca de Maceió, capital do Estado de Alagoas, com exclusão de qualquer outro, para 
dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Maceió, 09 de novembro de 2021.

DES. JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no exercício da Presidência
Locatário

GUSTAVO CABRAL MARANHÃO
Locador

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2021/11358
Assunto: Celebração de Termo de Cooperação

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, assim como o Parecer GPAPJ n° 818/2021, 
AUTORIZO a celebração do Acordo de Cooperação nº 038/2021 entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS e a 
DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS – DITEAL, tendo por objeto a cooperação técnica entre os partícipes visando a 
revitalização da Praça Marechal Deodoro no Centro de Maceió, realizando o evento de celebração do aniversário de 111 anos do Teatro 
Deodoro, com o objetivo de fomentar a sua ocupação, potencializando seu espaço, ofertando à população o acesso gratuito a atividades 
artísticas e culturais, tornando-a mais uma opção de lazer na cidade, bem como proporcionar maior qualidade ao convívio urbano.

O prazo de vigência do presente Termo de Cooperação para execução do objeto pactuado será por tempo determinado, iniciando-se 
a partir da data de sua publicação em DOEAL e no Diário da Justiça Eletrônico, encerrando-se em 31 de dezembro de 2022, podendo 
ser prorrogado, se houver interesse das partes, mediante Termo Aditivo.

À Subdireção-Geral para as devidas providências.

Maceió, 11 de novembro de 2021.

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

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO TERMO DE COOPERAÇÃO nº 038/2021 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/11358).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE 
ALAGOAS – DITEAL.

DO OBJETO: O presente Acordo de Cooperação tem por objeto a cooperação técnica entre os partícipes visando a revitalização da 
Praça Marechal Deodoro no Centro de Maceió, realizando o evento de celebração do aniversário de 111 anos do Teatro Deodoro, com 
o objetivo de fomentar a sua ocupação, potencializando seu espaço, ofertando à população o acesso gratuito a atividades artísticas e 
culturais, tornando-a mais uma opção de lazer na cidade, bem como proporcionar maior qualidade ao convívio urbano.

DO ÔNUS: As despesas decorrentes do objeto do presente Termo de Cooperação correrão à conta de dotações próprias de cada 
participe, conforme as responsabilidades de cada um, assumidas neste termo.

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Termo de Cooperação para execução do objeto pactuado será por tempo 
determinado, iniciando-se a partir da data de sua publicação em DOEAL e Diário de Justiça Eletrônico, encerrando-se em 31 de 
dezembro de 2022, podendo ser prorrogado, se houver interesse das partes, mediante Termo Aditivo.

DA RESCISÃO E DA DENUNCIA: Este Termo de Cooperação poderá ser rescindido, de pleno direito, por inexecução total ou parcial 
de quaisquer de suas Cláusulas ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou evento que o torne material ou formalmente 
inexequível, e, particularmente, quando constatada as seguintes situações:

§1º O Termo de Cooperação poderá, ainda, ser denunciado por quaisquer dos partícipes, observado aviso de trinta dias antes do 
término da execução do presente Termo, fi ndos os quais será dada publicidade ao ato.

§2º Constitui motivo para rescisão deste TERMO, independentemente do instrumento de sua formalização, o descumprimento de 
quaisquer de suas cláusulas ou das normas estabelecidas na legislação vigente, pela superveniência de norma legal ou de fato que o 
torne material ou formalmente inexequível e, exemplifi cativamente, quando constatada irregularidade de natureza grave, no decorrer de 
fi scalizações ou auditorias.

§3º Ocorrendo a denúncia ou qualquer das hipóteses que implique rescisão deste Termo de  Cooperação, fi cam os partícipes 
responsáveis pelas obrigações, respectivamente atribuídas neste Termo, decorrentes do prazo em que tenha vigido este instrumento, 
creditando-se-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período.

DO FORO: As causas e confl itos oriundos do presente Termo de Cooperação serão processados e julgados no foro da Capital do 
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Estado, originariamente em conformidade com a legislação em vigor.
  
Maceió/AL,  11 de novembro de 2021.

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

SHEILA DIAB MALUF
Diretora Presidente/Diteal

SUBDIREÇÃO GERAL

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL Nº 132/2021
Processo Administrativo: 2021/11358
Data: 11 de novembro de 2021

Cooperado: DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS-DITEAL

Objeto: cooperação técnica entre os partícipes visando a revitalização da Praça Marechal Deodoro no Centro de Maceió. 

TERMO DE COOPERAÇAO Nº 038/2021

Gestora: IRINA VANESSA FERNANDES DA COSTA - CCMPJAL
Fiscal: ANA MARIA DA FONSECA SILVA - CERIMONIAL

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 as servidoras, a Sra. IRINA VANESSA FERNANDES DA COSTA (Gestora), lotada no Centro de Cultura e Memórias do 
Poder Judiciário de Alagoas - CCMPJAL, e a Sra. ANA MARIA DA FONSECA SILVA (Fiscal), lotada no Cerimonial, para a gestão e 
fi scalização do Termo de Cooperação nº 038/2021 oriundo do Processo Administrativo nº 2021/11358, devendo representar este Tribunal 
de Justiça perante a conveniada 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

Corregedoria

Chefi a de Gabinete

header;footnote;Processo n.º 2021/11983
Requerente: Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Alagoas - SERJAL

D E C I S Ã O
1. Trata-se de processo administrativo instaurado através do Ofício nº 02/2021 – PRESIDÊNCIA/JURÍDICO SERJAL, encaminhado 

pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com o objetivo de cientifi car esta Corregedoria-Geral da Justiça 
acerca da paralisação parcial das atividades dos servidores vinculados a esta Corte, que acontecerá no dia 12 de novembro de 2021, 
das 09h às 11h (ID 1321813)

2. Na ocasião, o Presidente e o Diretor Jurídico do SERJAL informaram que a interrupção parcial do serviço foi deliberada na última 
assembleia geral da categoria, realizada no dia 09/11/2021, como meio de reivindicar a aprovação do Projeto de Lei n.º 300/2020, cujo 
objeto trata da recomposição salarial dos servidores do Poder Judiciário alagoano, o qual “se encontra ‘engavetada’ na Assembleia 
Legislativa Alagoana”(sic, ID 1321813).

3. Por fi m, esclareceram que, em relação à reposição do período de paralisação, “haverá a negociação de praxe, conforme 
respeitosamente SEMPRE ocorreu entre esta Entidade Sindical e o Tribunal de Justiça” (ID 1321813 – negrito no original).

4. O Juiz Auxiliar desta CGJ/AL, Dr. Anderson Santos dos Passos, opinou pela expedição de ofício à Presidência desta Corte para 
conhecimento e providências que entender cabíveis, inclusive, quanto à legalidade da paralisação mediante consulta à Procuradoria 
Administrativa do Poder Judiciário (ID 1322992).

5. É o relatório, no essencial.
6. In casu, o cerne do presente expediente consiste em comunicar esta CGJ sobre a deliberação da categoria dos servidores do 

Poder Judiciário de Alagoas, no sentido de paralisar parcialmente as atividades laborais no dia 12/11/2021, no período de 09h às 11h, 
em defesa da recomposição salarial da categoria. 

7. Analisando a questão, observo que, conquanto incumba a esta Corregedoria-Geral da Justiça a orientação, fi scalização e 
disciplina das atividades jurisdicionais (art. 41 da Lei Estadual 6.564/2005), ao Presidente deste Tribunal de Justiça de Alagoas compete 
superintender todo o serviço da Justiça, zelando pelo regular funcionamento dos seus órgãos (art. 39 da Lei Estadual 6.564/2005).

8. Desse modo, considerando que tal movimento pode provocar repercussão nas atividades jurisdicionais deste Poder Judiciário, 
faz-se mister dar conhecimento ao Presidente deste TJ/AL sobre a suspensão parcial dos trabalhos da categoria de servidores 
representados pelo Sindicato requerente, a fi m de que possa adotar as medidas que entender cabíveis à situação.

9. Ante o exposto, ACOLHO in totum o parecer do Juiz Auxiliar desta CGJ, e DETERMINO a expedição de ofício, com urgência, 
ao Presidente desta Corte de Justiça, com a fi nalidade de cientifi cá-lo acerca da interrupção parcial das atividades dos servidores deste 
Poder Judiciário. 
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