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Por este instrumento, o TRIBUNAL DE JUSTIqA Do EsTADo Do CEARA,
doravante denominado simplesmente TJCE, estabelecido no Centro Administrativo do Cambeba. neste
ato representado por seu Presidente, Desembargador JOSE ARISIO LOpES DA CoSTA, e a
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIQA DO ESTADO DO CEARA, situada na Rua Assungdo,
no 1100, Baino Josd Bonifricio, em Fortaleza-Cearil, representada neste ato pelo procurador Geral da
Justiga, DR. ALFREDO RICARDO DE HOLANDA CAVALCANTE MACHADO, doravante
denominada PGJ;

CONSIDERANDO que as publicag6es dos atos processuais e administrativos do
ParQuet cearense apontam para o alcance de objetivos de interlsse priblico compartilhados pelo
Tribunal de Justiga do Estado do Cear6 e sabendo ser o Ministd;io pfblico uma instituig6o
permanente, essencial d fungdo jurisdicional do Estado, tendo a publicagdo de seus atos, por
conseguinte' uma re]ey{cia que transpde o circulo interno da organizagao, de modo a importar,
outrossim, ao Poder Judiciririo do estado do Cear6,

RESOLVEM celebrar o presente convdnio, mediante as cl6usulas e condigdes a seguir
enunciadas.

I Cldnsuta Pri*eiro-Da Fundo-"rtagAn i"ET

Fundamenta-se o presente Termo na solicitagSo da Diretoria do Departamento Editorial e
Griifico, bem como nas disposigdes do art. l r6, da Lei Federal n" g.666/93.

| ,, . .,' Cl6,usdASegunda-Aoou"ttuo T

O presente Convdnio tem por objetivo regulamentar os termos e condig6es para que o
TJCE publique, em seu Didrio da Justiga, os atos judiciais e administrativos da pGJ.

i Chiusub, Tesruiro -llo fr.or^*an T

Para a publicagio dos atos, referidos na cr6usula Segunda, a pGJ de
TJCE' atrav6s de correio eletrp(ico, os textos devidamente formatados, confor

ConvAnio que entre si celebram o Tribunal de
fustiga do Estado do Ceard e a procuradoria
Geral da fustiga do Estado do Ceard, visanrlo o
publicagiio de matirias da PGJ no Didrio da
Justiga do Estodo do Ceard, conforme cldusulas
e condigdes enunciadas adiante.

encaminhar ao

adotados pelo TJCE.
padrdo e prazo
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O TJCE se obriga a publicar, no Di6rio da Justiga do Estado do Cear6, o material
remetido pela PGJ, no prazo m6ximo de 02 (dois) dias tteis, contados a partir de seu recebimento,
salvo motivo de forga maior.

PAR"|GRAFO antCO - Entende-se por dia fitil aquele em que haja expediente regular
no TJCE, excluindo-se os dias referidos no art. 62 daLei n" 5.010/66 e demais feriados naciolnais,
estaduais e municipais.

, Chfrt sala Qainta - Dos velor"t 
-

Pela publicagdo de suas matdrias no Diririo da Justiga do Estado do Cear6, a pGJ
repassar6 ao TJCE, mensalmente, a quantia de R$ 5.092,12 (cinco mil, noventa e dois reais e doze
centavos), como forma de auxilio e participagdo. no custeio das atividades de publicagdo dos atgs
processuais e administrativos do MINISTERIO PUBLICO no Di6rio da Justiga do Estado ao Ceanil'e
encaminhar, ao Parque Griifico do TJCE, as c6pias dos respectivos comprovantes.

PAR"|GRAFO PRIMEIRO- Para efetuar o pagamento mensal do valor fixado no 
"op-rtdesta Cl6usula, a PGJ dever6 depositar a quantia acordada na conta n" 23.128-2, agencia 0003-6, do

Banco do Brasil, titulada pelo FERMOJU - Arrecadagdo de Servigos Grrificos.

PAR"|GRAFO SEGUNDO - O dep6sito de que trata o parrigrafo anterior dever6 ser
realizado atd o riltimo dia ritil de cada mds, devendo ser encaminhada cdpia disse pagamento (dep6sito
banc6rio) ao Parque Gr6fico do TJCE.

PAT|GRAFO TERCEIRO - Em caso de atraso do pagamento, exceto por motivo de
forga maior ou por inexistOncia de dotagdo orgament6ria especifica, o valor a se. pigo dever6 ser
atualizado pelo indice IPC'A pro-rata die, calculado atd a dataem que ocorrer a quitagdo.

I
O valor mensal previsto na Cldusula Quinta deste Conv6nio ser6 reajustado anualmente

com base na variagdo do IPC-A, calculada nos riltimos r2 (doze) meses.
PAfu|GRAFO antCO - Na hip6tese de suspensio, extingdo e/ou vedag6o do uso do

indice previsto no caput desta Cl6usula, ficq desde j6, eleito o indice que oficialmente vier a substitui-
lo ou, na hip6tese de nio determinagio deste, aquele que melhor riflitu a variagao ponderada dos
custos envolvidos nas atividades abrangidas neste Conv€nio.

A PGJ se obriga a evitar o envio de imagens (ex.: brasdo), como forma de diminuir o
tr6fego na rede do TJCE, bem como permitir um processamento mais r6pido e eficiente.
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O presente Conv6nio ter6 vig€ncia de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de sua assinatura,

podendo, a critdrio dos Convenentes, ser prorogado por iguais periodos, conforme disposigoes da Lei
Federal n" 8.666193.

PAfu|GRAFO atWCO - Este Instrumento poder6 ser denunciado a qualquer tempo,
desde que quaisquer das partes Convenentes assim entender e ir outra der ci€ncia, por escrito, com
anteced€ncia minima de 30 (trinta) dias.

CtrdasulaNanu-Do Fsrs

Fica eleito o foro da cidade de Fortaleza como competente para dirimir qualquer questao
proveniente deste Convdnio, eventualmente n6o resolvida no dmbito administrativo.

E, por estarem de pleno acordo, assinam o presente Conv€nio em02 (duas) vias, na presenga
das testemunhas abaixo, que tamb€m o subscrevem.

Fortaleza(Ce),16 a" de 2012.

Des embargador fosi Aris io
Presidente do Tribunal de

Dr. Alfredo Ricardo de H
Procurador Justiga do do Ceard

Testemunhas:

Telesa Jaquetine de Mesquita Ciriaco
tloglenadora da Assessoria de

PbneFmento
Ihdcdaail95iG'l-5


