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devido à aparente violação às disposições contidas nos arts. 1°, 8º, 24 e 37 da Resolução nº 60/2008 do Conselho Nacional de Justiça; 
art. 35, incisos I, e VIII, da LOMAN,

Art. 3º Determinar a livre distribuição do processo administrativo disciplinar entre os Desembargadores componentes do Pleno deste 
Tribunal de Justiça de acordo com o Art. 14, §5º e §7º.

 Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIROPresidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

Subdireção Geral

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2019/16060
Assunto: TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL

DESPACHO

O Tribunal de Justiça, órgão integrante do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
do Ministério da Fazenda sob nº 12.473.062/0001-08, com sede na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, nº 319, Centro, Maceió/AL, neste 
ato representado pelo Exmo. Senhor Desembargador Presidente Klever Rêgo Loureiro, doravante denominado CONTRATANTE e, do 
outro lado, a Empresa J L F FELICETTI EIRELI, com sede na Rua Professora Terezinha Amorim de Oliveira, nº 350, Bairro Santa Esmeralda, 
Arapiraca/AL, CEP-57.312-013, inscrita no CNPJ sob nº 09.372.287/0001-55, e-mail: grupofelicetti@gmail.com, representada por Jorge 
Luiz Furtado Felicetti, denominada CONTRATADA, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, bem como Despacho DPAPJ nº 427/2021 de lavra da Procuradoria Administrativa do TJAL, RESOLVEM rescindir o contrato 
derivado da Ata de Registro de Preços nº 016/2020, cujo objeto é a aquisição de lâmpadas de Led tubulares e bulbo Led de potências 
variadas para atender à necessidade diária de substituição nas diversas unidades judiciárias, bem como compor o estoque no almoxarifado.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente RESCISÃO AMIGÁVEL fundamenta-se nos termos do artigo 79, II da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Despacho DPAPJ nº 427/2021.

JUSTIFICATIVA: O motivo da RESCISÃO AMIGÁVEL deve-se a crise fi nanceira que vem passando a empresa gerando dívidas 
fi scais as quais estão tentando uma negociação; porém, não será em curto prazo.

DAS SANÇÕES: Em observância ao Princípio da Razoabilidade não há sanções a ser aplicadas dada a lisura com que fora 
executada a ARP nº 016/2020 pela supracitada empresa até o momento em que não teve condições de assumir o ônus advindo do 
contrato.

DO FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Maceió, Estado de Alagoas, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do 
presente termo, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem acertadas, as partes fi rmam o presente termo em 02(duas) vias, perante duas testemunhas para que possa produzir 
os efeitos legais.

Maceió, 31 de maio de 2021 

Des. Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIO
Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas
Contratante

Jorge Luiz Furtado Felicetti
Representante da Empresa J L F FELICETTI EIRELI
Contratado

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2019/13671
Assunto: Termo de Convênio

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, bem como a fundamentação constante do 
Despacho GPGPJ n° 397/2021 da Procuradoria Administrativa, AUTORIZO a celebração do Termo de Cooperação nº 019/2021 entre 
o Poder Judiciário/AL e a Faculdade de Maceió - FAMA, com a interveniência do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 
Soluções de Confl itos – NUPEMEC-AL, visando a conjugação de esforços, sem qualquer ônus para o Tribunal de Justiça, visando à 
instalação e o funcionamento do Centro Judiciário de Solução de Confl itos e Cidadania, na Faculdade de Maceió - FAMA, nos termos do 
disposto no artigo 7º, inciso IV, da Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, bem como no Ato Normativo nº 63/2011 e 
no Art. 1º, Parágrafo único, do Ato Normativo n. 1/2012, do Tribunal de Justiça de Alagoas – TJ/AL, (dispõe sobre os procedimentos para 
a instalação dos Centros Judiciários de Solução de Confl itos e Cidadania- CJUS-AL, no âmbito dos 1º e 2º graus do Poder Judiciário de 
Alagoas, de acordo com as orientações contidas na Resolução nº 125 de 29 de novembro de 2010 do Conselho Nacional de Justiça), 

Administrador
Realce
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atendendo ao disposto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, para, permitindo o exercício pleno dos direitos de cidadania, 
disponibilizando serviços de informação e orientação dos cidadãos, além de serviços jurídicos, propiciando o meio mais adequado 
para a solução de cada confl ito que se apresenta, com o acolhimento da concepção mais abrangente e contemporânea do principio do 
acesso à justiça. 

No tocante à vigência do Termo, esta será de 24 (vinte e quatro) meses contados da data da sua celebração, podendo, diante do 
interesse de ambas as partes, ocorrer a renovação do prazo de vigência mediante termo aditivo específi co, consoante Cláusula Décima 
– Da Vigência.

À Subdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 31 de maio de 2021.
  
Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 019/2021-TJ/AL (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/13671).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A FACULDADE DE MACEIÓ-FAMA.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decorre o presente termo do deliberado no processo administrativo nº 2019-13671, com amparo no 
pronunciamento da Procuradoria Administrativa do Poder Judiciário de Alagoas por meio do Despacho GPGPJ nº 397/2021 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: O presente Termo de Cooperação tem por objetivo a conjugação de esforços, sem qualquer ônus para o Tribunal de 
Justiça, visando à instalação e o funcionamento do Centro Judiciário de Solução de Confl itos e Cidadania, na Faculdade de Maceió-
FAMA, nos termos do disposto no artigo 7º, inciso IV, da Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, bem como no Ato 
Normativo nº 63/2012 e no Art. 1º, Parágrafo único, do Ato Normativo n. 1/2012, do Tribunal de Justiça de Alagoas – TJ/AL, (dispõe sobre 
os procedimentos para a instalação dos Centros Judiciários de Solução de Confl itos e Cidadania- CJUS-AL, no âmbito dos 1º e 2º graus 
do Poder Judiciário de Alagoas, de acordo com as orientações contidas na Resolução nº 125 de 29 de novembro de 2010 doConselho 
Nacional de Justiça), atendendo ao disposto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, para, permitindo o exercício pleno dos 
direitos de cidadania, disponibilizando serviços de informação e orientação dos cidadãos, além de serviços jurídicos, propiciando o meio 
mais adequado para a solução de cada confl ito que se apresenta, com o acolhimento da concepção mais abrangente e contemporânea 
do princípio do acesso à justiça.

DO ÔNUS: As despesas decorrentes do objeto do presente Convênio, concernentes à instalação e ao funcionamento, correrão à 
conta de dotações próprias de cada participe, conforme as responsabilidades de cada um, assumidas neste termo. Não haverá qualquer 
transferência de recursos entre os convenentes.

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.

§1º 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.

DA VIGÊNCIA: O presente Termo terá vigência pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado por sucessivos períodos, até o limite legal de 60(sessenta) meses, nos termos do que dispõe o art. 57, inciso II, 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.

DO FORO: As partes elegem o foro da Comarca de Maceió-AL, como competente para dirimir eventuais controversias surgidas em 
decorrência do presente Termo de Cooperação.

Maceió, 31 de maio de 2021.

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

Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO
Coordenador Geral do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Confl itos – NJUS-AL

PEDRO MAGALHÕES DE OLIVEIRA LISBOA
Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais de Maceió - FAMA

SUBDIREÇÃO GERAL

Processo Administrativo nº 2020/14803
Assunto: Celebração de Ata de Registro de Preços - Café

Administrador
Realce


