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TERMO DE COOPERAÇÃO N.  021 /2021 - TJ/AL 

TERMO DE TERMO DE COOPERAÇÃO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E O 
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 
CONSUMIDOR- PROCON/AL, COM A 
INTEFtVENIENCIA DA COORDENADORIA DOS 
JUIZADOS ESPECIAIS 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, situado na Praça Marechal Deodoro, 319, 

Centro, Maceió/AL, inscrito sob o CNPJ n. 12.473.062/0001-08, neste ato representado por seu Presidente, DES. 
KLEVER REGO LOUREIRO, doravante denominado PRIMEIRO CONVENENTE e o INSTITUTO DE PROTEÇÃO 

E DEFESA DO CONSUMIDOR- PROCON, situado a Rua do Livramento, n°153 - Centro, Maceió - AL CEP: 57020-
030, inscrito no CNPJ n°30.115.700/0001, neste ato representado pelo seu Superintendente, o Sr. DANIEL 
SAMPAIO TORRES, doravante denominado SEGUNDO CONVENENTE, e na condição de INTERVENIENTE, a 
COORDENADORIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, representada pelo Exma. Desembargador PEDRO AUGUSTO 
MENDOÇA DE ARAÚJO resolvem CELEBRAR o presente Termo de Cooperação, conforme Processo 

Administrativo n°2020/14840 e sob os termos e condições contidos nas cláusulas expressas abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.Decorre o presente termo do deliberado no processo administrativo n°2020/14840, com amparo no pronunciamento 

da Procuradoria Administrativa do Poder Judiciário de Alagoas por Meio do DESPACHO GPAPJ 
N°361/2021devidamente 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 legislação correlata bem como 
na Constituição Federal de 1988. 

CLÁUSULA SEGUNDA-DO OBJETIVO GERAL 

2. O presente Termo de Cooperação tem por objetivo atender à política nacional das relações de consumo prevista 
no art. 4° da Lei n° 8.078/90 e no artigo 6°, Inciso VIII do mesmo diploma legal, bem como as recomendações 

aprovadas pelo XXI FONAJE — Fórum Naciónal dos Juizados Especiais, para os Juizados Especiais homologarem 
os acordos firmados no PROCON, a fim de obter maior efetividade à atuação destes e agilizar os serviços 

jurisdicionais, bem como facilitar o acesso à justiça do consumidor e as recomendações do II pacto REPUBLICANO 

DE ESTADO POR UM SISTEMA DE JUSTIÇA MAIS ACESSÍVEL, ÁGIL E EFETIVO, que visa, dentre outros 

objetivos, uma menor judicializaçâo no acesso universal à Justiça e a defesa dos direitos dos cidadãos; promovendo 

condições e estabelecendo regras para a execução das ações e medidas a serem adotadas na defesa dos interesses 
dos consumidores. 

ic: »..„.„.. CLÁUSULA TERCEIRA. DO OBJETIVO ESPECIFICO 
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3. Os participes assumem as seguintes obrigações: 

cada parte deve responsabilizar-se por assegurar completa conformidade de seus participantes em atividades, 

quanto às leis vigentes, que porventura, sejam necessárias para assegurar o bom andamento da parceria; 

o conteúdo deste documento ou as atividades sob este conduzidas não devem constituir qualquer das partes em 

agente, servidora ou empregada da outra sendo cada parte total e unicamente responsável por suas próprias ações 

e obrigações geradas por este Termo de Cooperação; e 

divulgar amplamente nos meios de comunicação, para o público consumidor em geral a parceria aqui firmada. 

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

a) com o recebimento do requerimento de homologação do acordo celebrado no PROCON/AL, o Juizado Especial 

efetuará o seu cadastramento e o homologará com fundamento no art. 57 da Lei n° 9.099/95, tornando-o título 

executivo judicial, nos termos do art. 4754N, inciso V, do Código de Processo Civil, promovendo, se for o caso, sua 

execução mediante requerimento da parte interessada. 

b)o PODER JUDICIÁRIO deverá oferecer ao PROCON/AL acesso ao sistema SAJ para que os processos já 

cheguem aos Juizados Especiais cíveis devidamente instaurados e com o consumidor devidamente ciente do dia da 

conciliação judiciária. 

Parágrafo único. O PODER JUDICIÁRIO oferecerá um curso de treinamento e capacitação a um grupo de técnicos 

e operadores do SAJ indicados pelo PROCON/AL ra que estes possam aprender e multiplicar os conhecimentos aos 

demais técnicos e operadores. 

3.2. Compete ao PROCON: 

o PROCON/AL digitalizará e enviará via offline ao Juizado Especial cópia do Termo de Audiência contendo o 

acordo celebrado entre consumidor e fornecedor, onde será inserido pedido das partes requerendo sua homologação 

judicial, sem necessidade de requerimento específico para tal fim. Parágrafo único — Havendo homologação e o não 

cumprimento do acordo, a parte reclamante deverá requerer a sua execução na esfera judicial competente sem 

prejulzo das medidas administrativas, oportunidade em que será aberto o processo através do SAJ; 

o PROCON/AL deverá inserir no respectivo processo administrativo a data em que o requerimento de 

homologação do acordo foj protocolado no Juizado Especial, caso solicitado, fornecer a informação aos interessados; 

o PROCON/AL deverá designar servidor para atender eventuais solicitações do Juizado Especial quanto à 

documentação referente ao acordo encaminha do para homologação; 

não havendo acordo celebrado entre as partes no procedimento administrativo, o PROCON/AL, mediante 

requerimento do consumidor, encaminhará o mesmo diretamente para o Juizado Especial Cível do domicilio do 

consumidor — onde terá a chance de exigir na Justiça a garantia de seus direitos; 

o PROCON/AL, através de sua parceria com a Escola Nacional de Defesa do Consumidor, deverá oferecer a seus 

conciliadores um Curso de Capacitação de Conciliação ao menos duas vezes ao ano, com o intuito de especializar, 
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qualificar e aprimorar as técnicas para intermediação de conflitos, oferecendo mais qualidade na prestação dos 

serviços de atendimento aos consumidores:e 

f) o PROCON/AL disponibilizará os computadores com a configuração e os programas necessários à instalação do 

SAJ. 

CLÁUSULA QUARTA DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA 

4.1. As infrações às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em procedimento administrativo 

que, conforme art. 33 do Decreto Federal n°2.181197 terá início mediante: ato escrito da autoridade competente, auto 

de infração e reclamação do consumidor ou do seu representante legal. 

4.2. Nesta oportunidade o PROCON/AL abrirá um processo formal e marcará audiência de conciliação entre as 

partes litigantes. 

4.3. A audiência de Conciliação do procedimento administrativo será acompanhada por um Conciliador que dará 

assistência às partes e visará á harmonização e ao desenvolvimento de um clima de congraçamento entre as partes, 

mas sem interferir negativamente no andamento da conciliação. 

§1° Havendo conciliação, entre as partes no procedimento administrativo, o termo de acordo será impresso e 

assinado pelas partes litigantes. Uma das vias será digitalizada, e enviada conforme previsto na alínea "a' do item 

3.2. e, posteriormente, anexada ao processo Administrativo que será arquivado no PROCON/AL. As demais vias 

serão entregues às partes interessadas, inclusive para fins de reprodução pro sua própria conta e responsabilidade. 

§2°0 acordo será encaminhado, por opção do consumidor, ao judiciário, para a sua devida hómologação. 

§3° Formalizado e homologado o termo de acordo, este forma um titulo executivo judicial, e sendo o mesmo 

descumprido, poderá ser executado pelo Juiz de Direito competente, mediante requerimento da parte reclamante, 

sem prejuízo da execução administrativa. 

4.4. Frustrada a conciliação realizada no procedimento administrativo, o PROCON/AL, mediante solicitação do 

consumidor, Iniciará o processo judicial através do sistema eletrônico SAJ se o valor do pedido não ultrapassar 40 

(quarenta) salários-Mínimos, valor previsto no artigo 90  da Lei n°  9.099/95, sérn prejuízo da execução administrativa. 

§4°Elaborado o arquivo eletrônico, o conciliador do PROCON/AL, através do SAJ, designará a data mais próxima 

para a realização de audiência conciliatória na esfera judicial, ficando, deste ato, intimado o consumidor, sendo 

necessário que o Poder Judiciário proceda à citação das partes reclamadas. 

§5°Frustrada a conciliação administrativa no PROCON/AL, o conciliador deverá escanear e juntar aos autos 

eletrônicos o Comprovante de Pessoa Física, o Registro Geral, o comprovante de residência e as provas do 

reclamante. 
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4.5. A audiência conciliatória, na fase judicial, será presidida por um conciliador do quadro do Poder Judiciário lotado 

no Juizado Especial Cível do domicilio do consumidor e realizada mediante a prévia marcação do ato no 

PROCON/AL via SAJ. 5.6. É vedado ao servidor do PROCON/AL elaborar petições ou receber reclamações não 

decorrentes dos procedimentos administrativos abertos pelo PROCON, cabendo-lhe, entretanto, dar as orientações 

necessárias de onde e como processá-las. 

§6°É vedado ao PROCON instaurar processos no SAJ nos casos em que o consumidor esteja representado pelo seu 

procurador e nos casos em que figurem como consumidor qualquer pessoa jurídica, exceto no caso de 

microempresa, empresa de pequeno porte e condomínios. 

CLAUSULA QUINTA — DA EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE 

Os vínculos jurídicos, financeiros ou de qualquer natureza assumidos singularmente por uma das partes são de 

sua exclusiva responsabilidade, não se comunicando a titulo de solidariedade ou subsidiariamente ao outro participe. 

CLÁUSULA SEXTA— DA GESTÃO 

Cada participle indicará representantes para acompanhar o desenvotvimento dos objetivos e metas, e se 

comunicarão por escrito, no curso da execução dos serviços, diretamente ou por quem vierem à indicar, e fiscalizar a 

fiel observância das disposições deste Termo. 

§1°Os gestores indicados por cada órgão terão como atribuição: 

acompanhar, controlar e fiscalizar o cumprimento do objeto do Termo, devendo, zelar pelo fiel cumprimento 

das obrigações assumidas; 

a responsabilização pelas comunicações entre as partes; 

será responsável pela fiscalização integral do presente Terrno;e 

solicitar a renovação do presente Termo, com, no mínimo, 120(cento e vinte) dias antes do término da 

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

§2° Os participes indicam como gestores do presente termo: 

a)TJ/AL,indica como Géstor do presente termo o servidor(a) 	  matricula n°: 

b) O PROCON indica como gestor(a) o Sr.(a)~etacdrtirjuei-3   CPF  CP43 -60 -(3V-A —4e 
dkPairta geri-Pé:rex 

CLÁUSULA SÉTIMA. DOS RECURSOS HUMANOS 

7.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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CLÁUSULA OITAVA— DA UTILIZAÇÃO DE PESSOAL 

8.0 petsoal 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, ficando a cargo 

exclusivo da respectiva Parte que os contrato-ü a hitisigral responsábilida-de concernerite aos seds direitos, mormente 

os trabalhistas e previdenciádos, inexistindo qualquer solidariedade ou subsidiariedarie dentre os Participes. 

CLÁUSULA NONA—DO ÔNUS 

9. As despesas do objeto do presente Termo correrão à conta das dotações próprias de cada participe, conforme as 

responsabilidades de cada um, não havendo qualquer transferência de recursos. 

Parágrafo (raleei. No caso do previsto no item 3.1., Parágrafo Único, o PRO-CON/AL arcará com os custos de 

alocação e confecção de materiais para a realização do curso, ficando o PODER JUDICIÁRIO, responsável pôr arcar 

com qualquer custo- relacionado aos palestrantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAÉ ALTERAÇÕES 

10.0uaisquer niodificações deste Termo deverão ser efetuadas por meio de Termos Aditivos celebrados entre as 

partes, com amparo no-art. 65, da Lei n°6666/93, vedadá a Modificação do objeto. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DA VIGÊNCIA 

11.0 presente Termo terá vigência pelo prazo de 24(vinte e quatro) meses, a cohtar da date de sua assinatura, e sua 

prorrogação se dará de forma automática, pelo mesmo período, ou seja, 12(doze) meses, com as mesmas cláusulas 

e condições, se não for denunciado ou proposta a sua reforma, por qualquer das partes, até 30 dias antes da sua 

extinção, até o limite legal de 60(sessedta) meses, nos termos do que dispõe o art. 57, inciso II, da Lei n°8666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA 

12. O presente instrumento poderá ser rescindido 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° Qualquer dos Partícipes poderá denunciar o presente Termo, independente da ocorrência de quaisquer motivos e ill) 
sem que lhe caiba qualquer sanção, desde que o faça mediante aviso prévio, 0or .escrito, de 30 (trinta) dias, 

resguardados os projetos em andamento. 
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§2°Nos casos de rescisão ou denúncia, as pendências ou trabalhos em fase de execução serão definidos e 

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

um desses trabalhos e das pendências dos trabalhos em andamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DOS CASOS OMISSOS 

13. Os casos omissos serão resolvidos por mútuo acordo entre as partes, obedecendo-se à legislação vigente, com 

o único objetivo de implementar ações conjuntas, convergindo esforços, com vistas à consecução do objeto do 

presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 Cada parte assumirá suas respectivas responsabilidades fiscais, previdenciárias, trabalhistas, entre outras, 

especialmente; pagamento dos salários de seu pessoal (empregados, representantes, prepostos ou terceiros) que 

tenham sido contratados ou eventualmente venham a ser contratados para a execução do objeto deste Termo. 

14.2 O presente instrumento não estabelece qualquer forma de sociedade, associação, agência, consórcio, vínculo 

trabalhista ou responsabilidade solidária entre as partes, e as suas obrigações e direitos não poderão ser cedidos ou 

transferidos, no todo ou em parle, sem a prévia autorização, por escrito, da outra parte. 

14.3 Quaisquer omissão ou tolerância das partes em exigir o fiel cumprimento dos termos e condições deste 

instrumento ou no exercício de prerrogativas dele decorrentes, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará o 

direito da outra parte de exercê-las a qualquer tempo. 

14.4 As disposições deste instrumento refletem a íntegra dos entendimentos e acordos com relação ao Termo ora 

firmado, prevalecendo sobre quaisquer outros entendimentos e propostas anteriores, escritos ou verbais. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA— DA PUBLICAÇÃO 

15.A eficácia deste 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA— DO FORO 

16. 	As partes elegem o foro da Comarca de Maceió-AL, como competente para dirimir eventuais controvérsias 
surgidas em decorrência do presente Termo de Cooperação/Convênio. 

E, por estarem de pleno acordo, assinam o presente Termo de Cooperação em3 (três) vias, na presença das 
testemunhas abaixo, que também o subscrevem. 

• 
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MacelófAL, l6  de 06 2021. 

Desembargador KL 	 41-111REIRO 
Presidente do Tribunal de Justi 	o Estado de Alagoas 

Primeiro Convenente 

.‘d6r2e/  'Desembargador PEDRO "AUGUSTO MEIJD • NÇA DE ARA 40 
Coordenador dos Juizados Especiais 

Interveniente 

I SampaioTorra 
Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor- PROCONUAL 

4 sthafc 
Segundo Convenente 	

Direto  .pRocompresidente.AL  

Marre • 

TESTEMUNHAS: 1'  AM fura Stret cla- &Ocra_  r  LO-ZS  
CPF n°. 	c,W2‘ e-13c( 	CPF n°.  Ciie.605 65z1  

$3 





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

Disponibilização: quinta-feira, 24 de junho de 2021 Diário Ofi cial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional e Administrativo Maceió, Ano XIII - Edição 2850 39

7705/AL) DESPACHO 1. Determino que seja intimada a parte agravada para que esta, querendo, apresente contrarrazões ao 
recurso interposto, observado o prazo legal contido no art. 1.042, § 3º, do Código de Processo Civil. 2. Cumpridas as formalidades 
de praxe, retornem os autos conclusos, para os fi ns do art. 1.042, § 4º, também do CPC. Publique-se. Intimem-se. Maceió/AL, 
23 de junho de 2021. Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Agravo Regimental Cível n.º 0806732-69.2019.8.02.0000/50000 Relator: Des. José Carlos Malta Marques Agravante : 
Bradesco Saúde S/A Advogada : Karina de Almeida Batistuci (OAB: 9558/AL) Agravado : 2ª Turma Recursal da 1ª Região 
da Comarca de Maceió Agravado : Orlando Monteiro Cavalcanti Manso Advogado : José Tenório Gameleira (OAB: 7921/AL) 
DESPACHO 1. Determino que seja intimada a parte agravada para que esta, querendo, apresente contrarrazões ao recurso 
interposto, observado o prazo legal contido no art. 1.042, § 3º, do Código de Processo Civil. 2. Cumpridas as formalidades de 
praxe, retornem os autos conclusos, para os fi ns do art. 1.042, § 4º, também do CPC. Publique-se. Intimem-se. Maceió/AL, 
23 de junho de 2021. Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Maceió, 23 de junho de 2021

Subdireção Geral

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2020/14840
Assunto: Celebração de Termo de Cooperação

DESPACHO

Considerando as documentações constantes no Processo Administrativo em epígrafe, em conformidade com o DESPACHO GPAPJ 
Nº361/2021, emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício, AUTORIZO a celebração do Termo de Cooperação nº 022/2021, 
entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS e o INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, tendo 
por objeto atender à política nacional das relações de consumo prevista no art. 4° da Lei n° 8.078/90 e no artigo 6°, inciso VIII do mesmo 
diploma legal, bem como as recomendações aprovadas pelo XXI FONAJE — Fórum Nacional dos Juizados Especiais, para os Juizados 
Especiais homologarem os acordos fi rmados no PROCON, a fi m de obter maior efetividade à atuação destes e agilizar os serviços 
jurisdicionais, bem como facilitar o acesso à justiça do consumidor e as recomendações do II pacto REPUBLICANO DE ESTADO POR 
UM SISTEMA DE JUSTIÇA MAIS ACESSÍVEL, ÁGIL E EFETIVO, que visa, dentre outros objetivos, uma menor judicialização no acesso 
universal à Justiça e a defesa dos direitos dos cidadãos; promovendo condições e estabelecendo regras para a execução das ações e 
medidas a serem adotadas na defesa dos interesses dos consumidores.

A vigência do referido instrumento será pelo período de 24 (vinte e quatro) 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, 16 de junho de 2021.
  
Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 022/2021 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/14840).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E O INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 
CONSUMIDOR - PROCON.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decorre o presente termo do deliberado no processo administrativo nº2020/14840, com amparo 
no pronunciamento da Procuradoria Administrativa do Poder Judiciário de Alagoas por meio do DESPACHO GPAPJ Nº361/2021, 
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 legislação correlata bem como na Constituição Federal de 1988.

DO OBJETO GERAL: O presente Termo de Cooperação tem por objetivo atender à política nacional das relações de consumo 
prevista no art. 4° da Lei n° 8.078/90 e no artigo 6°, inciso VIII do mesmo diploma legal, bem como as recomendações aprovadas pelo 
XXI FONAJE — Fórum Nacional dos Juizados Especiais, para os Juizados Especiais homologarem os acordos fi rmados no PROCON, a 
fi m de obter maior efetividade à atuação destes e agilizar os serviços jurisdicionais, bem como facilitar o acesso à justiça do consumidor e 
as recomendações do II pacto REPUBLICANO DE ESTADO POR UM SISTEMA DE JUSTIÇA MAIS ACESSÍVEL, ÁGIL E EFETIVO, que 
visa, dentre outros objetivos, uma menor judicialização no acesso universal à Justiça e a defesa dos direitos dos cidadãos; promovendo 
condições e estabelecendo regras para a execução das ações e medidas a serem adotadas na defesa dos interesses dos consumidores.

DA EXCLUSÃO DE RSPONSABILIDADE: Os vínculos jurídicos, fi nanceiros ou de qualquer natureza assumidos singularmente por 
uma das partes são de sua exclusiva responsabilidade, não se comunicando a título de solidariedade ou subsidiariamente ao outro 
partícipe.

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.

Administrador
Realce
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DO ÔNUS: As despesas do objeto do presente Termo correrão à conta das dotações próprias de cada partícipe, conforme as 
responsabilidades de cada um, não havendo qualquer transferência de recursos.

Parágrafo único. No caso do previsto no item 3.1., Parágrafo Único, o PROCON/AL arcará com os custos de alocação e confecção 
de materiais para a realização do curso, fi cando o PODER JUDICIÁRIO, responsável por arcar com qualquer custo relacionado aos 
palestrantes.

DAS ALTERAÇÕES: 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 24(vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, e sua 
prorrogação se dará de forma automática, pelo mesmo período, ou seja, 12(doze) meses, com as mesmas cláusulas e condições, 
se não for denunciado ou proposta a sua reforma, por qualquer das partes, até 30 dias antes da sua extinção,  até o limite legal de 
60(sessenta) meses, nos termos do que dispõe o art. 57, inciso II, da Lei nº8666/93.

DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA: O presente instrumento poderá ser rescindido 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.  

§1º Qualquer dos Partícipes 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, por escrito, de 30 (trinta) dias, resguardados os projetos em andamento;

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

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/Convênio.

Maceió, 16 de junho de 2021.

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

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Coordenador dos Juizados Especiais 
Interveniente

DANIEL SAMPAIO TORRES
Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor- PROCON/AL
Segundo Convenente

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2021/6338
Assunto: Termo de Cooperação Técnica – E-SAJ

DESPACHO

Considerando as documentações constantes no Processo Administrativo em epígrafe, bem como o Parecer GPAPJ nº 243/2021 
da Procuradoria Geral oriunda da Consulta Administrativa formulada no processo nº 2021/3351, referente aos Convênios com 
adesão “Processo Eletrônico” e aos “Serviços do Portal SAJ”, incluindo a comunicação eletrônica de Atos Processuais e o chamado 
Peticionamento Eletrônico, AUTORIZO a celebração do Termo de Adesão nº 007/2021 ao Convênio n. 004/2019, celebrado entre o 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS e a Prefeitura Municipal de Piranhas/AL com a Prefeitura Municipal de PASSO DO CAMARAGIBE.

Em consonância ao disposto na Cláusula Vigésima Primeira do Convênio nº 04/2019, a publicação do extrato do Termo de Adesão 
será efetuada 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.8.666/93.

A vigência do presente Termo de Adesão está condicionada à observância do prazo de vigência do referido Convênio, qual seja, o 
dia 24 de janeiro de 2019.

À Subdireção-Geral para as devidas providências.

Maceió, 21 de junho de 2021.

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

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO TERMO DE ADESÃO nº 007/2021 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/6338).

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE, com sede na Rua Alba Belo, s/n, Centro, Passo de Camaragibe, 

Administrador
Realce
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