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desenvolvimento de atividades que propiciem a promoção da integração do aprendiz ao mundo do trabalho, bem como a sua formação profi ssional por 
meio da aprendizagem, sendo esta compreendida como estratégia de formação técnico-profi ssional metódica, compatível com o seu desenvolvimento 
físico, moral e psicológico.

DA PRORROGAÇÃO E DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado por 24 (vinte e quatro) meses, iniciando-se em 21 de fevereiro de 2021, 
estendendo-se até 20 de fevereiro de 2023.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O custeio desta renovação correrá por conta:
PROGRAMA DE TRABALHO: 02.122.0003. 2211 - MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO - 2° GRAU, FONTE DERECURSO: 

0100— Recursos Ordinários; ELEMENTO DE DESPESA: 339039 - OUTROS SERV1COS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.

DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, 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, 13 de janeiro de 2021.

DES. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
Contratante

VANILO DE ARAÚJO VIEIRA
Presidente do Serviço de Promoção do Bem Estar Comunitário - SOPROBEM

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2021/748
Assunto: Termo de Cooperação

DESPACHO

Considerando as documentações constantes no Processo Administrativo em epígrafe e o Parecer GPGPJ nº 008/2021, da lavra do Procurador Geral 
do TJAL, c/c o comando legal da Lei Federal nº 8.666/93, em seu art. 116, Autorizo a celebração do Termo de Cooperação nº 005/2021, pactuado entre 
o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e Liga Acadêmica de Direito Digital – LADD da Faculdade do CESMAC do Sertão, o qual tem o objetivo a 
conjugação de esforços, sem qualquer ônus para o Tribunal de Justiça, visando o lançamento, divulgação e apoio institucional para implementação do 
Aplicativo “NÃO” (MECANISMO DE DEFESA PARA AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER) desenvolvido e em 
processo de patenteamento pela LADD, cujo detalhamento consta no Anexo Único deste instrumento. 

A vigência do referido instrumento será pelo período de 02 (dois) anos, podendo, diante do interesse de ambas as partes, ocorrer sua renovação 
mediante a formalização de termo aditivo, consoante Cláusula Oitava do instrumento em epígrafe.

 
À Subdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 13 de janeiro de 2021.
  
Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 005/2021 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/748).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A LIGA ACADÊMICA DE DIREITO DIGITAL – LADD DA FACULDADE 
CESMAC DO SERTÃO.

DO OBJETO: O presente Termo de Cooperação tem como objeto a conjugação de esforços, sem qualquer ônus para o Tribunal de Justiça, visando 
o lançamento, divulgação e apoio institucional para implementação do Aplicativo “NÃO” (MECANISMO DE DEFESA PARA AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER) desenvolvido e em processo de patenteamento pela LADD, cujo detalhamento consta no Anexo Único 
deste instrumento.

DO ÔNUS: O presente ajuste não acarretará nenhuma despesa às partes integrantes.

DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA: O presente Termo de Cooperação poderá ser rescindido nos seguintes casos:
I – por ato unilateral, escrito, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/1993;
II – amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, observado o disposto 

nos §§ 1º e 2º, do art. 79, da Lei de Licitações, resguardado o interesse público;
III – judicialmente, nos termos da legislação vigente.
§1º O descumprimento por parte de qualquer um dos partícipes, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura aos demais o direito de 

rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.
§2º A denúncia por qualquer dos partícipes deverá ser precedida de notifi cação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  

DA VIGÊNCIA: O presente Convênio terá vigência a partir de sua assinatura e validade por prazo 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado, se houver 

denisemonteiro
Destacar



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

Disponibilização: quinta-feira, 14 de janeiro de 2021 Diário Ofi cial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional e Administrativo Maceió, Ano XII - Edição 2744 41

interesse das partes, mediante Termo Aditivo.

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 questões oriundas do presente contrato.

Maceió, 13 de janeiro de 2021.

TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO
Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

ISABELLE DA SILVA MENDES
Presidente da Liga Acadêmica de Direito Digital – LADD

SUBDIREÇÃO GERAL

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTORES Nº 004/2021

Processo Administrativo nº 2021/748
Data: 13 de janeiro de 2021.

COOPERADO: LIGA ACADÊMICA DE DIREITO DIGITAL – LADD DA FACULDADE DO CESMAC DO SERTÃO.

Objeto: lançamento, divulgação e apoio institucional para implementação do Aplicativo “NÃO” (MECANISMO DE DEFESA PARA AS VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER).

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 005/2021

Gestor: JOSÉ MIRANDA SANTOS JÚNIOR
Gestora Substituta: MOACYRA VERÔNICA C. ROCHA

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 nº48, de 12 de agosto de 2019 e Ato Normativo 
nº 81, de 17 de outubro de 2017, resolve:

Designar o Juiz de Direito Dr. JOSÉ MIRANDA SANTOS JÚNIOR (Gestor) e a Sra. MOACYRA VERÔNICA C. ROCHA (Gestora Substituta), Juiz 
Coordenador e Supervisora do NUPEMEC, respectivamente, para exercerem a gestão do Termo de Cooperação nº 005/2021, oriundo do Processo 
Administrativo nº 2021/748, devendo representar este Tribunal de Justiça perante a cooperada e zelar pela boa execução do objeto pactuado, 
cumprindo as atividades de controle relativas à Cláusula de Gestão e Fiscalização indicadas no referido Termo e ao Ato Normativo nº 48/2019.

Walter da Silva Santos
Subdiretor Geral

Corregedoria

Chefi a de Gabinete

Processo nº: 2020/14875
Requerente: José Alberto Ramos - Magistrado 
Objeto: Solicitação

DECISÃO

01. Trata-se de expediente formulado pelo Magistrado José Alerto Ramos, Juiz de Direito da Comarca de São José da Lages, consultando se 
seria possível a edição de portaria com o fi m de estabelecer o disciplinamento acerca do horário de fechamento de bares, boates, discotecas e 
similares em funcionamento na citada comarca, nos termos do Código de Normas desta Corregedoria.

02. Em Parecer (ID1141266), o Juiz Auxiliar desta Corregedoria-Geral da Justiça ponderou que “a análise aqui proposta, quanto à viabilidade ou 
não de instrumento tratando sobre tema aduzido pelo Magistrado, só seria possível com a edição e encaminhamento da respectiva portaria, conforme 
preconiza o caput do art. 817, do Provimento CGJ/AL nº 15, de 02 de setembro de 2019. O que não foi observado no presente procedimento”.

03. É, em síntese, o relatório. 

04. Pois bem, vale pontuar que o Provimento nº 15/2019 que trata do Código de Normas das Serventias Judiciais da Corregedoria-Geral da 
Justiça do Estado de Alagoas determina, em seu art. 5º, que “os juízes poderão editar portarias disciplinando o funcionamento dos serviços das 
respectivas unidades judiciais, naquilo em que este Código não tenha exaurido a matéria, tenha facultado tal edição ou tenha sido omisso”, prevendo, 
em seu § 3º, que “Toda portaria editada com o fi m disposto no caput deverá ser enviada à Corregedoria-Geral da Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 
a contar de sua edição, para fi ns de análise de sua conformidade ao presente Código”.

05. Sendo assim, deve o magistrado elaborar a minuta do regulamento em questão e, posteriormente, remetê-la a esta Corregedoria para análise 

denisemonteiro
Destacar


