
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
JUSTIçA FEDERAL

sEçÃo JUDrcrÁRrA DE GorÁs
suBsEçÃo JuDrcrÁRrA DE APARTCTDA Dr cOIÂNrA

AcoRDo Dr cooprRAçÃo rÉcurct eur ENTRn sr
cELEBRAM A suBsoçÃo .ruorcrÁnre Dt ApARtcrDA DE

corÂtrttA, vrNcuLADa À seç^Ão .¡uorcrÁnrn uu coIÁs,
DA JusrIçA FEDERAL DE nRTMETRA nrsrÂttctl, r A

cAD(A scouôMrce FTDERAL cArxA, vIsANDo Á
eooçÃo DE RorrNA nRocTDTMENTAL IARA sor,uçÃo
coNsENsuAL Dt DpMANDAS JuDrcrArs RtLATIt/As À

CAD(A.

A suBsEçÃo ¡uurcrÁRrA DE APARScIDA DE corÂ¡yn, situada no
Edificio-Sede localizado na Av. J-2 com Rua J-rT e Rua J-4, ed. 35, Lts. r/4,
Mansões Paraíso, Aparecida de Goiânia/GO - CEP: 74952-180, com jurisdição sobre
os Municípios de Aparecida de Goiânia e de Hidrolândia, vinculada à Seçã.o Judiciária
de Goiás, da Justiça Federal de Primeira Instância, neste ato, representada pelo MM.
Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária, Doutor Alysson Maia Fontenele, e a
cArxA DCoNôMICA FEDTRAL CAT)(A, CNPJ/MF no 00.360.305/000 t-O4,
empresa pública, criada pelo Decreto-lei n" 759169, regendo-se por Estatuto aprovado
pelo Decreto no 7.973113, com sede em Brasília/DF, e com Jurídico Regional situado
na Rua 11, no 250, 10" andar, Setor Central, Goiânia/Go, CEP 74015-170, doravante

designada CAD(A, neste ato, representada por sua Advogada e Gerente do Jurídico
Regional Goiânia, Dr". Marta Faustíno Porfirio Nobre, inscrita na OAB/GO sob o no

11735, RESOLVEM celebrar o presente Acordo de Cooperação

adoção de rotina procedimental para solução consensual de

relativas à CAIXA, em tramitação no Juizado Especial Federal

Única Federal da Subseção Judiciária de Aparecida de Goiânia.
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,tusTIçA E'EDERÀL
SEçÃO JUDICIÁRIA DE GoIÁS
SUBSEçÃO JUDICIÁRIA DE ÀPARECIDA DE GOIÂÀIIA
ACORDO DE COOPERÄ.ÇÃO TÉCNTCA

I - CLÁUSULA PRIMEIRA: DO FUNDAIVIENTO LEGAL

DOS RECURSOS FIN

FL. 2

E

O presente Acordo fundamenta-se nas disposições contidas na
Constituição Federal e no artigo 116 da Lei n" 8.66611993, e com a observância das

cláusulas e condições seguintes.

il - CLÁUSULA SÞGUNDA: DO OBJETO

Constitui objeto deste Acordo o estabelecimento de mútua cooperaçäo

entre as partes Acordantes, mediante implantação da seguinte rotina procedimental

entre os Acordantes em litígios nos quais a CAIXA figure como parte processual no

Juizado Especial Federal Cível Adjunto da Vara Única Federal da Subseçáo Judiciária
de Aparecida de Goiânia:

II-a - A partir da data da assinatura deste Acordo, a CAIXA deverá ser

intimada via e-mqil da pauta de audiências de conciliaçáo, para o fim de tão somente

comparecer às referidas audiências.

II-b - Na hipótese de nã.o ocorrer a composição amigável entre as

partes na audiência de conciliação, a CAIXA deverá ser citada em audiência, com
expressa menção da reaJizaçäo do ato citatório no termo/ata da solenidade, pa.ra,

querendo, apresentar contestação dentro do prazo de 30 (trintaf dias corridos a

contar da data da audiência.

rr¡ - CLÁusuLA TERcTIRA: DA EFICÁcn T DA vIGÊNcIA

O presente Acordo terá eficácia a partir da data de sua assinatura e

vigência pelo prazo de 1 (um) ano, renovável automaticamente por iguais e sucessivos
períodos.

rv - cL,ÁusuLA QUARTA:

MATERIAIS

financeiros

O presente Acordo não envolve a

r^y-t\:+Ll-\À



,JUSTTçA FEDER.LL
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v - cLÁusuLA eurNTA: DA REscrsÃo

FL. 3

Fica facultado aos Acordantes promover o distrato do presente Acordo,

a qualquer tempo, por mútuo consentimento, ou a rescisão unilateral por iniciativa de

qualquer um deles, mediante notificação por escrito, com antecedência mínima de 30

(trinta) dias.

vI - cLÁusuLA SEJKTA: DAS ALTERAçÕES

O presente Acordo poderá ser alterado por mútuo entendimento entre

os Acordantes durante a sua vigência, mediante termo aditivo, visando aperfeiçoar a

execuçäo dos trabalhos nas demandas judiciais em que a CAIXA figurar como parte

processual passiva, cujo aditivo poderá prever a cessão de estagiários da CAIXA para

a execuçáo de tarefas na Subseção Judiciária de Aparecida de Goiânia, com o objetivo

de conferir maior celeridade à tramitação de dema¡rdas judiciais relativas à empresa

pública federal Acordante.

vü - cLÁusuLA sÉ"rrn¡a: DA puBl,rcAçÃo

O extrato do presente Acordo de Cooperaçáo Técnica será publicado

no Diário Oficial da União, no prazo e na forma do artigo 61, parágrafo único, da Lei

8.666/1993.

VNI . CLÁUSULA OITAVA: DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos de comum
acordo entre os participantes e, no que couber, com aplicaçáo da Lei 8.666/1993.

DK - CLÁUSULA NONA: DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de Aparecida de Goiânia - com

renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
relacionadas com o presente Acordo, que nã.o puderem vla

administrativa.

que
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E'L. 4

E, por estarem assim justos e acordados em suas intenções, firmam
os participantes o presente instrumento, para todos os fi.ns de Direito, elaborado em

três vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Aparecida de Goiânia (GO), 27 de março de 2OIZ

ALYSSON MAIA FONTENELE
Juiz Federal

TESÎEMUNHAS:

Nome: Cl I q.ìg I ì -=\

CPF:

cPF: p\o.&o5.9+!, OO

NOBRE
do Jurídico Regional Goiânia


