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EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Termo de Cooperação Técnica n. 0 20 /2014 firmado entre o Conselho Nacional de Justiça - CNJ e a SERASA S.A.  Processo n. 352.055
. Objeto: incentivar a utilização e aperfeiçoar o sistema de atendimento ao Poder Judiciário (SERASAJUD), bem como permitir aos Tribunais que
vierem a ele aderir, mediante assinatura de Termo de Adesão, o envio de ordens judiciais e o acesso às respostas da SERASA, via "Internet",
por meio do Sistema SERASAJUD.  Data da Assinatura: 7 de julho de 2014. Vigência : 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, podendo
ser prorrogado automaticamente, até o limite de 60 (sessenta) meses .  Signatários : pelo CNJ, Ministro Joaq uim Barbosa - Presidente; pela
SERASA , Silvanio Covas - Diretor Jurídico, e Amador Alonso Rodriguez - Diretor de Captação de Dados e Serviços a Clientes.

EXTRATO DE TERMO DE CO MPROMISSO

Termo de Co mpromisso n. 0 02 /2014 firmado entre o Conselho Nacional de Justiça - CNJ e o Governo do Estado do Maranhão . Processo
n. 35 2.647 . Objeto:  estabelecimento de compromisso entre as partes que o subscrevem, em comunhão de esforços na implementação de
medidas administrativas com vista à adequação do sistema execução penal do Estado do Maranhão aos padrões estabelecidos pela Constituição
Federal, Lei de Execução Penal e Tratados e Convenções Internacionais de Direitos Humanos subscritos pela República Federativa do Brasil .
Data da Assinatura:  3 de julho de 2014. Vigência : 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado automaticamente,
até o limite de 60 (sessenta) meses, exceto se houver manifestação expressa em contrário, nos termos da le i . Signatários : pelo CNJ, Ministro
Joaquim Barbosa - Presidente;  pelo Estado do Maranhão,  Roseana Sarney Murad - Governadora.
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