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TERMO DE COOPERAÇÃO N°   /2-9   /2021 

TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRIBUNAL 
REGIONAL DO TRABALHO DA 193  REGIÃO E O TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DE ALAGOAS PARA CONSIGNAÇÃO EM 
FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES RELATIVAS AO 
PLANO DE SAÚDE. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n° 12.473.062/0001-08, 

estabelecido na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 319, Centro, Maceió/AL, neste ato representado por seu 

Presidente, Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO, no uso das atribuições conferidas pela Lei Estadual 6.564 

de 05 de Janeiro de 2005, ora denominado Primeiro Cooperante, e o PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 

07.175.139/0001-15, com sede na Av. da Paz, 2076, Centro, Maceió/AL, doravante denominado ASSOCIACÃO,  

neste ato representado por seu Presidente, GUILHERME ANTONIO FEITOSA FALCÃO, brasileiro, divorciado, 

inscrito no CPF sob n. 445.561.524-53, portador da Cédula de Identidade n. 713.274, SSP/AL, residente e 

domiciliado nesta Capital, resolvem firmar o presente Termo de Cooperação, mediante as cláusulas e condições 

ajustadas, conforme consta no processo administrativo n° 2021/9412, c/c o que consta no Parecer PAPJ 02 n° 

273/2021 e Despacho GPAPJ n°760/2021, e cláusulas e condições abaixo estabelecidas: 

DO OBJETIVO 

Cláusula primeira. Constitui objeto do presente ajuste a operacionalização de consignações em folha de pagamento 

de prestações referentes à taxa associativa e ao plano de saúde contratados por magistrados e servidores do 

Tribunal de Justiça de Alagoas perante à ASSOCIAÇÃO. 

Parágrafo único — O TRIBUNAL não participará, a qualquer título, dos contratos firmados entre seus magistrados e 

servidores e a ASSOCIAÇÃO, nem assumirá qualquer responsabilidade deles decorrentes, mesmo que reste 

inobservada qualquer cláusula do presente Termo de Cooperação 

DA EXECUÇÃO 

Cláusula Segunda. Durante a execução do objeto do presente Termo de Cooperação será observado o seguinte 

fluxo operacional básico: 

I — o TRIBUNAL, obedecidos os atos normativos vigentes, disponibilizará aos magistra s e servidores a 

possibilidade de consignar em folha de pagamento da taxa associativa e a mensalidade 	plano de saúde junto à 
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ASSOCIAÇÃO; 

II - a consignação de valores em folha de pagamento será precedida de autorização do desconto do magistrado e do 

servidor. 

III - uma vez efetuado o desconto em folha, os valores respectivos serão repassados pelo TRIBUNAL à 

ASSOCIAÇÃO, após o pagamento da folha, por meio de ordem bancária, no seguinte domicilio: Banco do Brasil 

(001), Agência 3557-2, Conta Corrente 5450-0. 

DAS OBRIGAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO 

Cláusula Terceira. Obriga-se a ASSOCIAÇÃO durante a vigência do presente ajuste a: 

I - comunicar ao TRIBUNAL, por escrito, qualquer alteração no número da agência e da conta do consignatário onde 

deverão ser creditados os valores das parcelas consignadas no mês, sob pena de não realização dos respectivos 

descontos em folha de pagamento e/ou estorno dos já efetuados; 

II - disponibilizar ao TRIBUNAL e aos magistrados e servidores todas as informações necessárias, antes, durante e 

depois da execução dos contratos, velando pela probidade e boa- fé e observando a legislação de proteção ao 

consumidor. 

DAS OBRIGAÇÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

Cláusula Quarta. Compete ao TRIBUNAL, durante a vigência, do presente ajuste: 

I - possibilitar aos magistrados e servidores o acesso ao valor de sua margem consignável, por meio de sistema 

eletrônico de consignação em pagamento; 

II - encaminhar à ASSOCIAÇÃO arquivo em formato xls relação dos magistrados e servidores que quitaram os 

valores através da consignação em folha de pagamento, bem como cópia da ordem bancária relativa ao crédito dos 

valores consignados em favor da ASSOCIAÇÃO; 

III - informar à ASSOCIAÇÃO, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente, por escrito, meio magnético ou 

eletrônico, os casos de interrupção da consignação por motivo de exoneração, vacância, inatividade, falecimento, 

licença sem vencimento ou qualquer outra situação que, temporária ou definitivamente, impossibilite os descontos; 

DA RESPONSABILIDADE 

Cláusula Quinta. A consignação em folha de pagamento assumida pelo magistrado ou servidor junto à 

ASSOCIAÇÃO, que acarretem dívidas ou compromissos de natureza pecuniária, é de responsabilidade exclusiva 

daquele, não implicando co-responsabilidade solidária ou subsidiária do TRIBUNAL. 

DA VIGÊNCIA 

Cláusula Sexta. O presente Termo de Cooperação terá vigência pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a con da 

data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos, nos termos do que dispõ 	da Lei 
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n°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, DENÚNCIA E ALTERAÇÃO 

Cláusula Sétima. O presente Termo poderá ser rescindindo 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 O. 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 (trinta) dias, por 

escrito, resguardados o projeto em andamento. 

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

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

desses trabalhos e das pendências dos trabalhos em andamento. 

Cláusula Oitava. Quaisquer modificações deste Termo deverão ser efetuadas por meio de Termos Aditivos 

celebrados entre as partes, com amparo no art. 65, da Lei n° 8666/93, vedada a modificação do objeto. 

DA PUBLICAÇÃO 

Cláusula Nona. A eficácia deste Termo de 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. 

DO FORO 

Cláusula Décima. Fica eleito o Juízo da Comarca de Maceió-AL, para dirimir qualquer pendência oriunda deste 

Termo de Cooperação. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Cláusula Décima Primeira. Os COOPERADOS não poderão ceder ou transferir, total ou parcialmente, a terceiros os 

direitos e obrigações decorrentes deste ajuste, nem utilizá-lo em divulgação ou publicidade, sem o prévio e expresso 

consentimento por escrito do outro COOPERADO 

Parágrafo Único. A inobservância do disposto nesta Cláusula acarretará a imediata denúncia do presente Termo de 

Cooperação, além de responder, o COOPERADO infrator, por eventuais perdas e danos, morais, materiais ou à 

imagem. 

E, para firmeza, como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, as resente Termo de 
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Cooperação, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. 

Maceió/AL, "1— de  le2  de 2021. 

Des. KLEVEWBO LOUREIRO 
Presidente do Tribunal de tlústiça do Estado de Alagoas 

GUILHERME ANTONIO 	rario=:lit=r2  
FEFTOSA FALCAO:308190717 DabE2021.091715.2525.031XY 

GUILHERME ANTONIO FEITOSA FALCÃO 
Presidente do PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 

DÉCIMA NONA REGIÃO 

TESTEMUNHAS 
NOME  tri  
NOME 

 

CPF 	g.? aí -ff  
CPF 
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Maceió,  1º de outubro de 2021

Subdireção Geral

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2021/9412
Assunto: Celebração de Termo de Cooperação/Convênio - Pro-TRT

DESPACHO

Considerando as documentações constantes no Processo Administrativo em epígrafe, em conformidade com o Parecer 
PAPJ 02 nº 273/2021 e Despacho GPAPJ nº 760/2021, emanados pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício, 
AUTORIZO a celebração do Termo de Cooperação nº 029/2021, entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS, e a 
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO tendo 
por objeto a operacionalização de consignações em folha de pagamento de prestações referentes à taxa associativa e ao 
plano de saúde contratados por magistrados e servidores do Tribunal de Justiça de Alagoas perante à referida associação.

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.

À Subdireção-Geral para as devidas providências.

Maceió, 1º 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 029/2021 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/9412).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO.

DO OBJETO: Constitui objeto do presente ajuste a operacionalização de consignações em folha de pagamento de prestações 
referentes à taxa associativa e ao plano de saúde contratados por magistrados e servidores do Tribunal de Justiça de Alagoas perante 
à ASSOCIAÇÃO.

Parágrafo único – O TRIBUNAL não participará, a qualquer título, dos contratos fi rmados entre seus magistrados e servidores e 
a ASSOCIAÇÃO, nem assumirá qualquer responsabilidade deles decorrentes, mesmo que reste inobservada qualquer cláusula do 
presente  Termo de Cooperação.

DA EXECUÇÃO: Durante a execução do objeto do presente Termo de Cooperação será observado o seguinte fl uxo operacional 
básico:

I – o TRIBUNAL, obedecidos os atos normativos vigentes, disponibilizará aos magistrados e servidores a possibilidade de consignar 
em folha de pagamento da taxa associativa e a mensalidade do plano de saúde junto à ASSOCIAÇÃO;

II -  a consignação de valores em folha de pagamento será precedida de autorização do desconto do magistrado e do servidor.
III - uma vez efetuado o desconto em folha, os valores respectivos serão repassados pelo TRIBUNAL à ASSOCIAÇÃO, após o 

pagamento da folha, por meio de ordem bancária.

DA VIGÊNCIA: O presente Termo de Cooperação 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, da Lei nº8666/93, 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 E DA DENÚNCIA: 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.

§ 1 º. 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 (trinta) dias, por escrito, resguardados o projeto em 
andamento.

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

Cláusula Oitava. 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.

DO FORO: Fica eleito o Juízo da Comarca de Maceió-AL, para dirimir qualquer pendência oriunda deste Termo de Cooperação.
.  
Maceió/AL,  01 de outubro de 2021.

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

GUILHERME ANTONIO FEITOSA FALCÃO
Presidente do PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO

SUBDIREÇÃO GERAL

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL Nº 117/2021

Cooperado: PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO

Objeto: operacionalização de consignações em folha de pagamento de prestações referentes à taxa associativa e ao plano de saúde 
contratados por magistrados e servidores do Tribunal de Justiça de Alagoas perante à ASSOCIAÇÃO. 

TERMO DE COOPERAÇAO Nº 029/2021

Gestora: MARIA ISAURA BARROS SILVEIRA - DAGP
Fiscal: F ERNANDA LUIZA DE ALBUQUERQUE BRASIL LINS - DEFIP

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. MARIA ISAURA BARROS SILVEIRA (Gestora), lotada na Diretoria Adjunta de Gestão de Pessoas – 
DAGP, e a Sra. FERNANDA LUIZA DE ALBUQUERQUE BRASIL LINS (Fiscal), lotada no Departamento Financeiro de Pessoal – DEFIP, 
para a gestão do Termo de Cooperação nº 029/2021, decorrente do Processo 2021/9412, 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

Processo nº: 2021/7588
Requerente: 5º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital
Objeto: Comunicação

D E C I S Ã O

22.  Diante do exposto, ACOLHO in totum o parecer emitido pelo Juiz Auxiliar desta CGJ, ao tempo em que DETERMINO a expedição 
de ofício ao Diretor Adjunto da Administração - DARAD, Sr. José Ronaldo Brandão Magalhães, para que acompanhe o procedimento de 
apuração do ocorrido, em andamento no âmbito da Polícia Civil deste Estado, comunicando a este Órgão correcional quando houver 
atualizações acerca do caso.

23. Intimações necessárias.
 24. Publique, cumpra-se e, após, arquive-se.
 25. Utilize-se cópia da presente decisão como ofício.
Maceió, 01 de outubro de 2021.

 Des. Fábio José Bittencourt Araújo 
Corregedor-Geral da Justiça

Processo nº 2021/10316
Requerente: Desembargador Klever Rêgo Loureiro – Presidente do TJAL
Objeto: Encaminhamento de documento

D E C I S Ã O
6. Diante do exposto, ACOLHO em parte o parecer emitido pelo Juiz Auxiliar desta CGJ, ao passo em que DETERMINO a expedição 

de ofício circular aos Magistrados e às Magistradas deste Tribunal de Justiça, com a fi nalidade de dar amplo conhecimento acerca da 
Recomendação CNJ nº 108, de 15 de setembro de 2021, enviando cópia do documento ID 1297987.

7. Publique-se, cumpra-se, e, após, arquive-se. 
8. Utilize-se cópia da presente decisão como ofício.
Maceió, 01 de outubro de 2021.

Des. Fábio José Bittencourt Araújo
Corregedor-Geral da Justiça

-  Servidores -
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