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Klever Rêgo Loureiro
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Presidência
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Gabinete do Des. Klever Rêgo Loureiro

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO E DECISÃO MONOCRÁTICA

Suspensão de Liminar e de Sentença n.º 9000056-14.2021.8.02.0000
Liminar
Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Requerente :  Estado de Alagoas

Procurador : Maurício de Carvalho Rêgo (OAB: 6486B/AL)
Juiz concedente : Juiz de Direito da 31ª Vara Cível da Capital - Fazenda Pública Estadual e Juizado da Fazenda Pública 
Adjunto
Parte : Fashion Business Comércio de Roupas Ltda
Advogado : Júlio César Goulart Lanes (OAB: 9340A/AL)

DECISÃO MONOCRÁTICA / MANDADO / OFÍCIO Nº ____/2021. Trata-se de pedido de aditamento formulado pelo Estado de 
Alagoas, objetivando a extensão dos efeitos da decisão suspensiva de fl s. 158/169, da suspensão nº 0802434-63.2021.8.02.0000, à 
nova liminar proferida pelo Juízo da 31ª Vara Cível da Capital, que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário do 
DIFAL que tenha a empresa Fashion Business Comércio de Roupas Ltda. como contribuinte, nos autos do Processo nº 0705050-
97.2021.8.02.0001. Em suas razões, alega o requerente que a nova ação, envolvendo matéria idêntica à apreciada nesta suspensão, 
teve o pedido de liminar deferido para permitir a exigibilidade do DIFAL, em descompasso com o entendimento proferido no expediente 
suspensivo. Sustenta que, por se tratar de objetos idênticos, é possível a extensão dos efeitos da decisão suspensiva à nova liminar, nos 
termos do art. 4º, §8º, da Lei Federal nº 8.437/92. Requer, assim, a referida extensão. É, em síntese, o relatório. Fundamento e decido. 
O pedido de suspensão é medida cabível em caso de manifesto interesse público ou de fl agrante ilegitimidade, visando resguardar 
a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas, quando estes bens se acharem na iminência de serem ofendidos de forma 
grave, segundo estabelece os artigos 4º da Lei nº 8.437/92 e 15 da Lei nº 12.016/2009. A sistemática de contracautelar permite, ainda, 
que o presidente do tribunal estenda os efeitos da suspensão a liminares ou sentença supervenientes, com objeto idêntico, mediante 
simples aditamento do pedido original, nos termos do art. 4º, §8º, da Lei nº 8.437/92, a seguir transcrito: § 8º As liminares cujo objeto 
seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a 
liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original. A identidade entre os casos é requisito para a extensão das 
decisões de suspensão, sendo imprescindível que comprove o requerente a absoluta identidade do objeto da liminar e da sentença cuja 
efi cácia se deseja sustar e da liminar ou da sentença suspensa originariamente. Ao analisar os autos, verifi ca-se que a decisão judicial 
da 31ª Vara Cível da Capital, para fi ns de suspender a exigibilidade do DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores 
fi nais, adotou as mesmas razões e fundamentos das decisões suspensas por esta Presidência. Senão veja-se: [...] conforme decidiu 
o STF em precedente de aplicação obrigatória, a cobrança do DIFAL ICMS depende em lei complementar federal disciplinando-o, 
independentemente de haver legislação em Alagoas [...]. Assim, no atual cenário, em cognição sumária, visualizo a probabilidade do 
direito da impetrante relativa à suspensão da exigibilidade do crédito de DIFAL ICMS. Apreciando essas exatas razões, proferiu-se 
entendimento, no decisum suspensivo, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de suspensão formulado pelo Estado de Alagoas, 
pessoa jurídica de direito público interno, em que se busca sustar os efeitos das decisões proferidas pelos juízos da 18ª e 31ª Vara 
Cível da Capital - Fazenda Pública, que determinaram ao ente público que se abstivesse de exigir os créditos tributários de diferencial 
de alíquota de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores fi nais não contribuintes localizados neste Estado. [...]. 
Apreciando a matéria em sede de repercussão geral, no Recurso extraordinário 1287019, Tema 1093 STF, a Suprema Corte entendeu 
que é necessária a edição de uma lei complementar para a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS. Em consideração à 
realidade envolvendo essa temática e às consequências econômicas para os entes federativos, no entanto, o Pleno do Supremo Tribunal 
Federal modulou os efeitos de seu pronunciamento. O temperamento determinou marcos temporais para a produção dos efeitos da 
inconstitucionalidade da cobrança. [...]. É justamente essa modulação que norteia o deslinde do caso presente. Como se depreende 
do pronunciamento, para as disposições estaduais sobre o diferencial de alíquota de ICMS das operações de consumidores fi nais não 
contribuintes, a exigibilidade fi ca assegurada até o exercício fi nanceiro seguinte à conclusão do julgamento, ou seja, até 2022. Para os 
casos de optantes do Simples Nacional, disciplinado na cláusula nona do Convênio nº 93/2015,4 a exigibilidade só teve validade até 
o momento anterior à concessão da liminar suspendendo-a na ADI nº 5.464/DF, o que remonta a data de 17 de fevereiro de 2016. Por 
fi m, como ressalva geral, aplicável a todos os casos envolvendo a matéria, a modulação não abrange nenhuma ação judicial em curso 
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antes do julgamento, ou seja, em todos os processos ingressados antes de 24 de fevereiro de 2021 se deve considerar inconstitucional a 
exigibilidade do crédito tributário. Voltando-se para o caso concreto, verifi ca-se que a 31ª Vara Cível tem conferido, indiscriminadamente, 
determinação de inexigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL, enquanto que nos julgados da 18ª Vara Cível tem-se observado 
a modulação de efeitos, mas, adotando-se, a data da publicação do julgado. Não há dúvidas de que não se deve conceder liminar de 
inexigibilidade de forma genérica, sem digressões ao caso concreto. A modulação de efeitos compõe o julgado e deve ser seguida em 
sua integralidade. [...] Diante do exposto, DEFIRO o pedido para suspender os efeitos das decisões[...] Consoante se vê, a decisão 
de suspensão analisou os argumentos do pronunciamento judicial em apreço. Em verdade, a liminar para a qual neste momento se 
busca a suspensão apresenta os mesmos termos que as objeto do expediente. Todas tratam da exigibilidade do DIFAL, com base no 
Recurso extraordinário 1287019 (Tema 1093); referem-se a ações ajuizadas antes da conclusão do referido julgado, e não observaram 
a modulação realizada pelo Supremo Tribunal Federal. O único ponto de divergência entre as decisões é um refl exo do entendimento 
idêntico entre elas. É que, neste caso, por reconhecer a inexigibilidade do DIFAL com os mesmos fundamentos das liminares anteriores, 
a decisão também deixou expressa, por consequência, a impossibilidade de se incorporar o diferencial para fi ns de cálculo do FECOEP. 
Sendo este um ponto apenas decorrente das mesmas razões apreciadas na suspensão, sem inovação autônoma, o aditamento é devido. 
É dizer, pela identidade nuclear da liminar que se tenciona suspender com as já suspensas, a extensão pretendida pelo requerente deve 
ser acolhida, nos termos do art. 4º, §8º, da Lei nº 8.437/92. Diante do exposto, DEFIRO o pedido para estender os efeitos da decisão de 
fl s. 158/169 à liminar proferida no processo nº 0705050-97.2021.8.02.0001. Para fi ns de adequação procedimental, translade-se cópia 
da petição inicial e da presente decisão para a suspensão nº 0802434-63.2021.8.02.0000, dando baixa nestes autos. Comunique-se ao 
Juízo a quo, fornecendo-o cópia desta decisão. Cientifi que-se à Procuradoria-Geral de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Utilize-se cópia 
da presente decisão como mandado/ofício. Maceió, 22 de junho de 2021. Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

Maceió,  22 de junho de 2021

Vice-Presidência

Ementa;Decisão;EMENETA 1;Voto;Decisão Monocratica;Cabeçalho;Conclusão;
Tribunal de Justiça

Gabinete da Vice – Presidência

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO, DECISÃO MONOCRÁTICA E ATO ORDINATÓRIO

Agravos em Recursos Especial e Extraordinário em Apelação Cível nº 0700093-57.2017.8.02.0045 Relator: Des. José 
Carlos Malta Marques Agravante : Edvaldo Pinto da Silva Advogado : Ademyr Cesar Franco (OAB: 14184/AL) Advogado : Carlos 
Rezende Júnior (OAB: 14488A/AL) Advogado : Claudio Paulino dos Santos (OAB: 13123/AL) Agravado : Município de Branquinha 
Procurador : Arykoerne Lima Barbosa (OAB: 10248/AL) DECISÃO Nos termos do art. 1.042, §4º, do Código de Processo Civil, 
tendo em vista não concordar com os argumentos suscitados pela parte agravante, mantenho a decisão recorrida por seus 
próprios fundamentos. Determino, por conseguinte, a remessa dos autos do ARESP para processamento no Superior Tribunal 
de Justiça, seguindo-se com o posterior envio do Agravo em Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, caso não reste 
prejudicado, tudo em conformidade com o disposto no art. 1.042, §8º do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió/
AL, 21 de junho de 2021. Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Agravo em Recurso Especial em Apelação Criminal nº 0700181-72.2018.8.02.0203 Relator: Des. José Carlos Malta Marques Agravante 
: Mário Henrique Nascimento de Oliveira Defensor P : João Fiorillo de Souza (OAB: 187576/SP) Defensor P : Marcos Antônio da Silva Freire 
(OAB: 6941/SE) Agravado : Ministério Público DESPACHO Cotejando os autos, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça não acolheu 
a insurgência recursal (cf. fl s.194/198), tendo a respectiva decisão transitado em julgado, e sendo mantido, assim, o acórdão desta Corte 
Estadual. Diante disso, proceda-se à devida baixa dos autos ao Juízo de origem, atentando-se às formalidades de praxe. Publique-se. Intimem-
se. Maceió/AL, 21 de junho de 2021. Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Agravos em Recursos Especial e Extraordinário em Apelação Cível nº 0700194-49.2017.8.02.0060 Relator: Des. José Carlos 
Malta Marques Agravantes : Adriana Izael dos Santos Oliveira e outros Advogados : Claudio Paulino dos Santos (OAB: 13123/AL) e 
outros Agravado : Município de Lagoa da Canoa Procurador : Luciano Henrique Gonçalves Silva (OAB: 6015/AL) DECISÃO Trata-se 
de Agravos em Recurso Especial e em Recurso Extraordinário interpostos por Adriana Izael dos Santos Oliveira e outros, em face de 
decisão proferida pelo então Presidente desta Corte de Justiça, a qual inadmitiu os Recursos Especial e Extraordinário originários por 
eles interpostos. Os recursos foram remetidos aos respectivos Tribunais, tendo o Superior Tribunal de Justiça negado conhecimento ao 
agravo a ele submetido (cf. fl s. 810/815); enquanto que o Supremo Tribunal Federal, em decisão de fl . 894, determinou a devolução do 
recurso a esta Corte Estadual para aplicação da sistemática prevista no art. 1.030, incisos I e II, do CPC/2015, levando em consideração 
a ratio decidendi do Tema 5/STF e 913/STF. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, releva esclarecer que a competência 
jurisdicional desta Vice-Presidência, de acordo com o Código de Processo Civil, com o Regimento Interno do TJ/AL e com o Ato Normativo 
nº 03/2021, da Presidência deste Sodalício, cinge-se à realização do juízo de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários 
e ao processamento de incidentes a eles relacionados, não se confundindo com juízo de mérito, exceto naquilo em que autorizado 
pelo art. 1.030, incisos I e II, do Código de Processo Civil (juízo de conformidade). O mencionado Juízo de conformidade, a propósito, 
objetiva evitar a tramitação desnecessária de recursos cuja matéria em discussão já esteja pacifi cada nas Cortes Superiores, por meio 
dos regimes de recursos repetitivos ou de repercussão geral. Estabelecidas estas premissas, e observada a determinação advinda da 
Suprema Corte, passo a aplicar as disposições do art. 1.030 e incisos do CPC ao caso concreto. Cotejando os autos e o mencionado 
Tema 5/STF, percebe-se que a pretensão recursal não merece prosperar. É que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com 
o entendimento fi rmado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo qual a Suprema Corte fi rmou tese jurídica precisa, nos seguintes termos: 
Tema 5/STF I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, 
VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em 
URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, 
mormente quando acarretar redução de vencimentos; II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido 
em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por 
uma restruturação remuneratória. O acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça bem observou a tese fi rmada 
pela Suprema Corte, ao entender que a carreira da parte recorrente passou por reestruturação remuneratória, o que gerou o término 
da incorporação do percentual supostamente devido em razão de eventual ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV. Para 
além disso, ainda que o objetivo seja controverter a questão atinente à efetiva ocorrência de reestruturação remuneratória no caso 
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concreto, tal discussão é objeto do Tema 913 do STF, originado do julgamento do ARE 968.574/MT, e que possui a seguinte descrição: 
Recurso extraordinário em que se discute acerca da ocorrência, ou não, de reestruturação remuneratória da carreira de servidores 
públicos para efeito de aplicação da orientação fi rmada no RE 561.836-RG/RN (Tema 5). O acórdão correlato ao referido Tema 913, no 
qual restou consignada a carência de repercussão geral, foi assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO 
REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA 
CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza 
infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fi ns 
de estabelecimento do termo fi nal da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real 
em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional 
a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou refl exa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN 
GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015. (ARE 
968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 09-09-2016 
PUBLIC 12-09-2016 ) Conclui-se, portanto, que, quanto ao Tema 5/STF, deve ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário 
interposto uma vez que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento fi rmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal, 
sob o rito da repercussão geral, o que atrai a incidência da norma estatuída na parte fi nal do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código 
de Processo Civil. Já quanto ao Tema 913/STF, deve ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto uma vez que o 
Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria, o que atrai a incidência da norma estatuída na 
parte inicial do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Assim, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário 
interposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e nos Temas 5 e 913 do Supremo Tribunal 
Federal. Transitada em julgado esta decisão, e considerando que o agravo em recurso especial não foi conhecido pela Corte Cidadã, 
remetam-se os autos ao Juízo de Origem para que sejam adotadas as providências cabíveis. Publique-se.Intimem-se. Cumpra-se. 
Maceió/AL, 21 de junho de 2021 Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Recurso Especial em Agravo Regimental Cível nº 0700295-64.2015.8.02.0090/50000 Relator: Des. José Carlos Malta 
Marques Recorrente : Município de Maceió Procurador : Guilherme Emmanuel Lanzillotti Alvarenga (OAB: 11673B/AL) Recorrido 
: Defensoria Pública do Estado de Alagoas Defensor P : Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL) DESPACHO 
Cotejando os autos, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça não acolheu a insurgência recursal (cf. fl s.73/77), tendo 
a respectiva decisão transitado em julgado, e sendo mantido, assim, o acórdão desta Corte Estadual. Diante disso, proceda-
se à devida baixa dos autos ao Juízo de origem, atentando-se às formalidades de praxe. Publique-se. Intimem-se. Maceió/AL, 
21 de junho de 2021. Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Agravos em Recursos Especial e Extraordinário em Apelação Cível nº 0700381- 91.2016.8.02.0060 Relator: Des. José Carlos Malta 
Marques Agravantes : Ademir Pituba da Silva e outros Advogado : Claudio Paulino dos Santos (OAB: 13123/AL) Agravado : Município de 
Lagoa da Canoa Procurador : Luciano Henrique Gonçalves Silva (OAB: 6015/AL) DECISÃO Trata-se de Agravos em Recurso Especial 
e em Recurso Extraordinário interpostos por Ademir Pituba da Silva e outros, em face de decisão proferida pelo então Presidente desta 
Corte de Justiça, a qual inadmitiu os Recursos Especial e Extraordinário originários por eles interpostos. Os recursos foram remetidos 
aos respectivos Tribunais, tendo o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao agravo a ele submetido para não conhecer do Recurso 
Especial (cf. fl s. 1264/1271); enquanto que o Supremo Tribunal Federal, em decisão de fl . 1277, determinou a devolução do recurso a 
esta Corte Estadual para aplicação da sistemática prevista no art. 1.030, incisos I e II, do CPC/2015, levando em consideração a ratio 
decidendi do Tema 5/STF e 913/STF. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, releva esclarecer que a competência jurisdicional 
desta Vice-Presidência, de acordo com o Código de Processo Civil, com o Regimento Interno do TJ/AL e com o Ato Normativo nº 
03/2021, da Presidência deste Sodalício, cinge-se à realização do juízo de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários 
e ao processamento de incidentes a eles relacionados, não se confundindo com juízo de mérito, exceto naquilo em que autorizado 
pelo art. 1.030, incisos I e II, do Código de Processo Civil (juízo de conformidade). O mencionado Juízo de conformidade, a propósito, 
objetiva evitar a tramitação desnecessária de recursos cuja matéria em discussão já esteja pacifi cada nas Cortes Superiores, por meio 
dos regimes de recursos repetitivos ou de repercussão geral. Estabelecidas estas premissas, e observada a determinação advinda da 
Suprema Corte, passo a aplicar as disposições do art. 1.030 e incisos do CPC ao caso concreto. Cotejando os autos e o mencionado 
Tema 5/STF, percebe-se que a pretensão recursal não merece prosperar. É que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com 
o entendimento fi rmado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo qual a Suprema Corte fi rmou tese jurídica precisa, nos seguintes termos: 
Tema 5/STF I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, 
VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em 
URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, 
mormente quando acarretar redução de vencimentos; II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido 
em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por 
uma restruturação remuneratória. O acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça bem observou a tese fi rmada 
pela Suprema Corte, ao entender que a carreira da parte recorrente passou por reestruturação remuneratória, o que gerou o término 
da incorporação do percentual supostamente devido em razão de eventual ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV. Para 
além disso, ainda que o objetivo seja controverter a questão atinente à efetiva ocorrência de reestruturação remuneratória no caso 
concreto, tal discussão é objeto do Tema 913 do STF, originado do julgamento do ARE 968.574/MT, e que possui a seguinte descrição: 
Recurso extraordinário em que se discute acerca da ocorrência, ou não, de reestruturação remuneratória da carreira de servidores 
públicos para efeito de aplicação da orientação fi rmada no RE 561.836-RG/RN (Tema 5). O acórdão correlato ao referido Tema 913, no 
qual restou consignada a carência de repercussão geral, foi assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO 
REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA 
CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza 
infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fi ns 
de estabelecimento do termo fi nal da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 
URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser 
apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou refl exa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 
DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015. (ARE 968574 RG, 
Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 09-09-2016 PUBLIC 12-09-
2016 ) Conclui-se, portanto, que, quanto ao Tema 5/STF, deve ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto uma vez que 
o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento fi rmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão 
geral, o que atrai a incidência da norma estatuída na parte fi nal do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Já 
quanto ao Tema 913/STF, deve ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto uma vez que o Supremo Tribunal Federal 
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reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria, o que atrai a incidência da norma estatuída na parte inicial do art. 1.030, inciso 
I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Assim, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário interposto, com fundamento no 
art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e nos Temas 5 e 913 do Supremo Tribunal Federal. Transitada em julgado 
esta decisão, e considerando que a Corte Cidadã deu provimento ao agravo a ela submetido para não conhecer do Recurso Especial, 
remetam-se os autos ao Juízo de Origem para que sejam adotadas as providências cabíveis. Publique-se.Intimem-se. Cumpra-se. 
Maceió/AL, 21 de junho de 2021 Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Recurso Especial e Extraordinário em Apelação Cível nº 0700431-56.2018.8.02.0090 Relator: Des. José Carlos Malta 
Marques Recorrente : E. de A Procurador : Hélder Braga Arruda Júnior Recorrido : J. L. S. da S. Defensor P : Patrícia Regina 
Fonseca Barbosa DECISÃO Os presentes autos contêm litígio entre a Defensoria Pública e a Fazenda Pública Estadual, acerca 
do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme se depreende do Recurso Especial às fl s. 365/379 dos autos. 
Ocorre que, atualmente, tramita no Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 1.140.005/
RJ (Tema 1.002 do STF), cuja quaestio juris consiste em defi nir se é ou não constitucional/possível o pagamento de honorários 
advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública pelo mesmo Ente que a remunera, sendo inescusável o sobrestamento de recursos 
extraordinários que versem sobre a referida temática. Convém destacar, ademais, que, também no âmbito do Superior Tribunal de 
Justiça, há repetidas decisões determinando o sobrestamento de Recursos Especiais que tenham como mote a discussão relativa 
ao pagamento de honorários ao órgão defensorial pelo mesmo ente público que o remunere, com fundamento no referido Tema 
do STF, a exemplo do que restou decidido no REsp 1.827.693/AL e no REsp 1.891.207/AL. Assim, com o fi to de evitar a prolação 
de decisões confl itantes com o futuro posicionamento da Suprema Corte, determino, nos termos do art. 1.030, inciso III, do CPC, 
o sobrestamento deste feito até a publicação do acórdão fi nal de mérito do Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ (Tema 1.002 do 
STF). Cientifi que-se o NUGEP deste Tribunal, para fi ns de registro e acompanhamento. Publique-se.Intimem-se. Cumpra-se. Maceió/
AL, 21 de junho de 2021 Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Recurso Especial em Apelação Criminal nº 0700541-27.2018.8.02.0067 Relator: Des. José Carlos Malta Marques Recorrente: 
Jeff erson Soares da Silva Defensor P: Bernardo Salomão Eulálio de Souza (OAB: 148801/RJ) Defensor P: Daniela Damasceno Silva 
Melo (OAB: 7599/AL) Defensor P: João Fiorillo de Souza (OAB: 7408B/AL) Recorrido: Ministério Público Estadual de Alagoas DECISÃO 
1. Trata-se de recurso especial interposto por Jeff erson Soares da Silva, com fulcro no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição 
Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal desta Corte de Justiça. 2. O recorrente, em suas razões recursais, nas fl s. 
355/367, aduziram que o acórdão vergastado teria violado o artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº. 11.343/06 (Lei de Drogas). 
3. Não houve o oferecimento de contrarrazões, conforme consta na certidão à fl . 374. 4. Vieram os autos conclusos para juízo de 
admissibilidade. 5. É, em síntese, o relatório. Fundamento e decido. 6. Em primeiro lugar, entendo ser importante esclarecer que a 
competência jurisdicional desta Vice-Presidência, de acordo com o Código de Processo Civil, com o Regimento Interno do TJAL e com 
o Ato Normativo nº 02/2019, da Presidência deste Sodalício, resume-se à realização do juízo de admissibilidade de recursos especiais e 
extraordinários e ao processamento de incidentes relacionados a tais feitos, não se confundindo com a realização de juízo de mérito dos 
referidos recursos, exceto naquilo em que autorizado pelo art. 1.030, incisos I e II, do Código de Processo Civil (juízo de conformidade). 
7. Cumpre notar, de pronto, o preenchimento dos requisitos genéricos, objetivos e subjetivos de admissibilidade do presente recurso 
especial, porquanto comprovada sua tempestividade, cabimento, regularidade formal, legitimidade das partes, interesse de agir, preparo 
e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. 8. Outrossim, consoante é cediço, a interposição dos recursos 
excepcionais pressupõe o esgotamento das vias ordinárias. Sendo assim, os recursos extraordinário e especial implicam a existência 
de um julgado contra o qual já foram esgotadas as possibilidades de impugnação na instância ordinária, requisito este que se encontra 
preenchido no presente caso. 9. Seguindo com as exigências legais, necessário se faz demonstrar uma das hipóteses constitucionais 
de cabimento autorizadoras de seu manejo, in casu, alegou o recorrente que o presente recurso merece ser acolhido porque preenche 
os requisitos previstos no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal. 10. Pois bem. Passo a analisá-lo. 11. O recorrente 
aduziu a existência de ofensa ao o artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº. 11.343/06 (Lei de Drogas). 12. Ocorre que, analisar 
a existência de suposta ofensa ao artigo acima esposado, no caso concreto, importa, necessariamente, em revolvimento de matéria 
fático-probatória, o que é expressamente vedado pela Súmula n.° 7, do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos o teor da referida Súmula, 
in verbis: Súmula n.º 07. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. (Grifos aditados) 13. Com efeito, o 
pleito expendido pela defesa do recorrente, amparado na alegação de existência de ofensa aos mencionados dispositivos legais, é 
incompatível com a natureza excepcional do recurso especial, uma vez que o Tribunal ad quem teria que reavaliar os fatos e provas 
do processo. 14. A par de tais considerações, portanto, observo que os requisitos essenciais do artigo 105, inciso III, alínea “a”, da 
Constituição Federal, não se encontram devidamente preenchidos. 15. Ante o exposto, inadmito o recurso especial. 16. Transitada 
em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem para que sejam adotadas as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. 
Maceió/AL, 21 de junho de 2021. Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoa

Recurso Especial e Extraordinário em Apelação Cível nº 0701737-30.2016.8.02.0058 Relator: Des. José Carlos Malta Marques 
Recorrente : Estado de Alagoas Procurador : Patrícia Melo Messias (OAB: 4510/AL) Recorrido : Maria de Lourdes do Nascimento 
Pereira Defensor P : Daniel Coelho Alcoforado Costa DECISÃO Os presentes autos contêm litígio entre a Defensoria Pública e a 
Fazenda Pública Estadual, acerca do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme se depreende do Recurso 
Especial às fl s. 199/212 dos autos. Ocorre que, atualmente, tramita no Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário com 
Repercussão Geral nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002 do STF), cuja quaestio juris consiste em defi nir se é ou não constitucional/possível 
o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública pelo mesmo Ente que a remunera, sendo inescusável o 
sobrestamento de recursos extraordinários que versem sobre a referida temática. Convém destacar, ademais, que, também no âmbito 
do Superior Tribunal de Justiça, há repetidas decisões determinando o sobrestamento de Recursos Especiais que tenham como mote 
a discussão relativa ao pagamento de honorários ao órgão defensorial pelo mesmo ente público que o remunere, com fundamento 
no referido Tema do STF, a exemplo do que restou decidido no REsp 1.827.693/AL e no REsp 1.891.207/AL. Assim, com o fi to de 
evitar a prolação de decisões confl itantes com o futuro posicionamento da Suprema Corte, determino, nos termos do art. 1.030, inciso 
III, do CPC, o sobrestamento deste feito até a publicação do acórdão fi nal de mérito do Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ (Tema 
1.002 do STF). Cientifi que-se o NUGEP deste Tribunal, para fi ns de registro e acompanhamento. Publique-se.Intimem-se. Cumpra-se. 
Maceió/AL, 21 de junho de 2021 Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Agravo em Recurso Especial em Apelação Cível nº 0701901-40.2014.8.02.0001/50000 Relator: Des. José Carlos Malta Marques 
Agravante : Estado de Alagoas Procurador : Sérgio Ricardo Freire de Sousa Pepeu (OAB: 6317B/AL) Procurador : Luis Fernando 
Demartine Souza (OAB: 6270/AL) Agravado : Sóstenes da Silva Agostinho Advogada : Heloisa Tenório de França (OAB: 8296/AL) 
Advogada : Caroline Laurentino de Almeida Balbino (OAB: 7224/AL) Advogada : Maires Fernanda P. dos S. Evaristo (OAB: 7627/
AL) DESPACHO Cotejando os autos, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça não acolheu a insurgência recursal (cf. fl s. 
28/30), tendo a respectiva decisão transitado em julgado, e sendo mantido, assim, o acórdão desta Corte Estadual. Diante disso, 
proceda-se à devida baixa dos autos ao Juízo de origem, atentando-se às formalidades de praxe. Publique-se. Intimem-se. Maceió/
AL, 21 de junho de 2021. Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas
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Agravos em Recursos Especial e Extraordinário em Apelação Cível nº 0705628- 93.2015.8.02.0058 Relator: Des. José Carlos 
Malta Marques Agravante : Marcelo Silva Bispo Advogado : Claudio Paulino dos Santos (OAB: 13123/AL) Agravado : Estado de 
Alagoas Procurador : Luciana Frias dos Santos (OAB: 9948A/AL) DECISÃO Trata-se de Agravos em Recurso Especial e em Recurso 
Extraordinário interpostos por Marcelo Silva Bispo, em face de decisão proferida pelo então Presidente desta Corte de Justiça, a qual 
inadmitiu os Recursos Especial e Extraordinário originários por ele interpostos. Os recursos foram remetidos aos respectivos Tribunais, 
tendo o Superior Tribunal de Justiça negado provimento ao agravo a ele submetido (cf. fl s. 827/834); enquanto que o Supremo Tribunal 
Federal, em decisão de fl . 887, determinou a devolução do recurso a esta Corte Estadual para aplicação da sistemática prevista no art. 
1.030, incisos I e II, do CPC/2015, levando em consideração a ratio decidendi do Tema 5/STF e 913/STF. É o relatório. Fundamento e 
decido. Inicialmente, releva esclarecer que a competência jurisdicional desta Vice-Presidência, de acordo com o Código de Processo 
Civil, com o Regimento Interno do TJ/AL e com o Ato Normativo nº 03/2021, da Presidência deste Sodalício, cinge-se à realização 
do juízo de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários e ao processamento de incidentes a eles relacionados, não se 
confundindo com juízo de mérito, exceto naquilo em que autorizado pelo art. 1.030, incisos I e II, do Código de Processo Civil (juízo 
de conformidade). O mencionado Juízo de conformidade, a propósito, objetiva evitar a tramitação desnecessária de recursos cuja 
matéria em discussão já esteja pacifi cada nas Cortes Superiores, por meio dos regimes de recursos repetitivos ou de repercussão 
geral. Estabelecidas estas premissas, e observada a determinação advinda da Suprema Corte, passo a aplicar as disposições do 
art. 1.030 e incisos do CPC ao caso concreto. Cotejando os autos e o mencionado Tema 5/STF, percebe-se que a pretensão recursal 
não merece prosperar. É que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento fi rmado pelo Supremo Tribunal 
Federal, pelo qual a Suprema Corte fi rmou tese jurídica precisa, nos seguintes termos: Tema 5/STF I - Ao editar a Lei 8.880/1994, 
a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, 
qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração 
de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar 
redução de vencimentos; II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade 
na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 
remuneratória. O acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça bem observou a tese fi rmada pela Suprema Corte, 
ao entender que a carreira da parte recorrente passou por reestruturação remuneratória, o que gerou o término da incorporação 
do percentual supostamente devido em razão de eventual ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV. Para além disso, 
ainda que o objetivo seja controverter a questão atinente à efetiva ocorrência de reestruturação remuneratória no caso concreto, tal 
discussão é objeto do Tema 913 do STF, originado do julgamento do ARE 968.574/MT, e que possui a seguinte descrição: Recurso 
extraordinário em que se discute acerca da ocorrência, ou não, de reestruturação remuneratória da carreira de servidores públicos 
para efeito de aplicação da orientação fi rmada no RE 561.836-RG/RN (Tema 5). O acórdão correlato ao referido Tema 913, no qual 
restou consignada a carência de repercussão geral, foi assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO 
REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA 
CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza 
infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fi ns 
de estabelecimento do termo fi nal da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real 
em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional 
a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou refl exa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN 
GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015. (ARE 
968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 09-09-2016 
PUBLIC 12-09-2016 ) Conclui-se, portanto, que, quanto ao Tema 5/STF, deve ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário 
interposto uma vez que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento fi rmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal, 
sob o rito da repercussão geral, o que atrai a incidência da norma estatuída na parte fi nal do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código 
de Processo Civil. Já quanto ao Tema 913/STF, deve ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto uma vez que o 
Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria, o que atrai a incidência da norma estatuída na 
parte inicial do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Assim, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário 
interposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e nos Temas 5 e 913 do Supremo Tribunal 
Federal. Transitada em julgado esta decisão, e considerando que o agravo em recurso especial não foi provido pela Corte Cidadã, 
remetam-se os autos ao Juízo de Origem para que sejam adotadas as providências cabíveis. Publique-se.Intimem-se. Cumpra-se. 
Maceió/AL, 21 de junho de 2021 Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Recurso Especial em Apelação Criminal nº 0705931-73.2016.8.02.0058 Relator: Des. José Carlos Malta Marques Recorrente: 
Jeferson Ferreira Ricardo Defensor P: Ronivalda de Andrade (OAB: 22923/AL) Recorrido: Ministério Público do Estado de Alagoas 
DECISÃO 1. Trata-se de recurso especial interposto por Jeferson Ferreira Ricardo, com fulcro no art. 105, inciso III, alínea a, da 
Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal desta Corte de Justiça. 2. O recorrente, em suas razões recursais, 
nas fl s. 348/353, aduziu que o acórdão vergastado teria violado ao artigo 157, § 2º do Código Penal. 3.Devidamente intimado, o Ministério 
Público apresentou contrarrazões fl s. 360/362, pugnando, em princípio, pela inadmissão do recurso e, subsidiariamente, que lhe seja 
negado provimento. 4. Vieram os autos conclusos para juízo de admissibilidade. 5. É, em síntese, o relatório. Fundamento e decido. 6. 
Em primeiro lugar, entendo ser importante esclarecer que a competência jurisdicional desta Vice-Presidência, de acordo com o Código 
de Processo Civil, com o Regimento Interno do TJAL e com o Ato Normativo nº 02/2019, da Presidência deste Sodalício, resume-se 
à realização do juízo de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários e ao processamento de incidentes relacionados a 
tais feitos, não se confundindo com a realização de juízo de mérito dos referidos recursos, exceto naquilo em que autorizado pelo 
art. 1.030, incisos I e II, do Código de Processo Civil (juízo de conformidade). 7. Cumpre notar, de pronto, o preenchimento dos 
requisitos genéricos, objetivos e subjetivos de admissibilidade do presente recurso especial, porquanto comprovada sua tempestividade, 
cabimento, regularidade formal, legitimidade das partes, interesse de agir, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do 
poder de recorrer. 8. Outrossim, consoante é cediço, a interposição dos recursos excepcionais pressupõe o esgotamento das vias 
ordinárias. Sendo assim, os recursos extraordinário e especial implicam a existência de um julgado contra o qual já foram esgotadas as 
possibilidades de impugnação na instância ordinária, requisito este que se encontra preenchido no presente caso. 9. Seguindo com as 
exigências legais, necessário se faz demonstrar uma das hipóteses constitucionais de cabimento autorizadoras de seu manejo, in casu, 
alegou a recorrente que o presente recurso merece ser acolhido porque preenche os requisitos previstos no artigo 105, inciso III, alínea 
“a”, da Constituição Federal. 10. Pois bem. Passo a analisá-lo. 11. O recorrente aduziu a existência de violação ao artigo 157, § 2º do 
Código Penal. 12. Ocorre que, analisar a existência de suposta ofensa, importa, necessariamente, em revolvimento de matéria fático-
probatória, o que é expressamente vedado pela Súmula n° 7, do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos o teor da referida Súmula: STJ - 
Súmula n.º 7 - 28/06/1990 - DJ 03.07.1990 Reexame de Prova - Recurso Especial A pretensão de simples reexame de prova não enseja 
recurso especial. (grifos aditados) 13. Com efeito, a tese da recorrente, amparada na alegação de existência de ofensa ao mencionado 
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dispositivo legal, é incompatível com a natureza excepcional do recurso especial, vez que o Tribunal ad quem teria que reavaliar os fatos 
e provas do processo. 14. A par de tais considerações, portanto, observo que os requisitos essenciais do artigo 105, inciso III, alínea “a”, 
da Constituição Federal, não se encontram devidamente preenchidos. 15. Ante o exposto, inadmito o recurso especial. 16. Transitada 
em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem para que sejam adotadas as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. 
Maceió/AL, 21 de junho de 2021. Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Agravo em Recurso Especial nº 0710337-46.2018.8.02.0001/50001 Relator: Des. José Carlos Malta Marques Agravante 
: Estado de Alagoas Procurador : José Roberto Fernandes Teixeira (OAB: 6320B/AL) Agravado : Eloy José Rocha de 
Oliveira Agravada : Cordélia Rocha de Oliveira Advogado : Maria Salete da Silva Guedes de Farias (OAB: 3203/AL) 
Agravada : Eliane Maria Rocha de Oliveira Advogado : Maria Salete da Silva Guedes de Farias (OAB: 3203/AL) DESPACHO 
Cotejando os autos, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça não acolheu a insurgência recursal (cf. fl s.16/17), tendo 
a respectiva decisão transitado em julgado, e sendo mantido, assim, o acórdão desta Corte Estadual. Diante disso, proceda-
se à devida baixa dos autos ao Juízo de origem, atentando-se às formalidades de praxe. Publique-se. Intimem-se. Maceió/AL, 
21 de junho de 2021. Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Recurso Especial em Agravo Regimental Cível nº 0710647-62.2012.8.02.0001/50000 Relator: Des. José Carlos Malta Marques 
Recorrente : Município de Maceió Procurador : Guilherme Emmanuel Lanzillotti Alvarenga (OAB: 11673B/AL) Procurador : Diogo 
Silva Coutinho (OAB: 7489/AL) Procurador : Sheyla Suruagy Amaral Galvão (OAB: 11829B/AL) Recorrido : Defensoria Pública 
do Estado de Alagoas /Sucessões Defensor P : Karina Basto Damasceno (OAB: 7099B/AL) Defensor P : Eduardo Antônio de 
Campos Lopes (OAB: 6020/AL) Defensor P : Othoniel Pinheiro Neto (OAB: 6154/AL) Defensor P : Welber Queiroz Barboza (OAB: 
10819/ES) DESPACHO Cotejando os autos, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça não acolheu a insurgência recursal (cf. 
fl s.74/78), tendo a respectiva decisão transitado em julgado, e sendo mantido, assim, o acórdão desta Corte Estadual. Diante disso, 
proceda-se à devida baixa dos autos ao Juízo de origem, atentando-se às formalidades de praxe. Publique-se. Intimem-se. Maceió/
AL, 21 de junho de 2021. Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Agravo em Recurso Especial em Apelação / Remessa Necessária nº 0710730-73.2015.8.02.0001 Relator: Des. José Carlos 
Malta Marques Agravante : Estado de Alagoas Procurador : Marcos Vieira Savall (OAB: 12637B/AL) Procurador : José Alexandre 
Silva Lemos (OAB: 4712/SE) Agravada : Maria da Fátima Santos Moura Advogado : João Sapucaia de Araújo Neto (OAB: 4658/
AL DESPACHO Cotejando os autos, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça não acolheu a insurgência recursal (cf. fl s. 
176/177), tendo a respectiva decisão transitado em julgado, e sendo mantido, assim, o acórdão desta Corte Estadual. Diante disso, 
proceda-se à devida baixa dos autos ao Juízo de origem, atentando-se às formalidades de praxe. Publique-se. Intimem-se. Maceió/
AL, 21 de junho de 2021. Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Agravo em Recurso Especial nº 0714252-74.2016.8.02.0001/50001 Relator: Des. José Carlos Malta Marques Agravante 
: Estado de Alagoas Procurador : Mário Henrique Menezes Calheiros (OAB: 6905/AL) Agravado : João Victor Araújo 
Dias (Representado(a) por sua Mãe) Maria de Fátima Araújo Barros Advogado : Petrúcio Pereira Guedes (OAB: 3412/
AL) Advogada : Priscila Araújo Guedes (OAB: 8761/AL) Advogado : Rodrigo Fireman Barros (OAB: 9863/AL) DESPACHO 
Cotejando os autos, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça não acolheu a insurgência recursal (cf. fl s.30/31), tendo 
a respectiva decisão transitado em julgado, e sendo mantido, assim, o acórdão desta Corte Estadual. Diante disso, proceda-
se à devida baixa dos autos ao Juízo de origem, atentando-se às formalidades de praxe. Publique-se. Intimem-se. Maceió/AL, 
21 de junho de 2021. Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Agravos em Recursos Especial e Extraordinário em Apelação Cível nº 0714944-73.2016.8.02.0001 Relator: Des. José 
Carlos Malta Marques Agravantes : Cicera Maria de Barros Vitorio e outros Advogado : Claudio Paulino dos Santos (OAB: 13123/
AL) Agravado : Estado de Alagoas Procurador : Helder Braga Arruda Júnior (OAB: 11935B/AL) DESPACHO Cotejando os 
autos, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo a ele submetido (cf. fl s. 965/968), enquanto 
que o Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário (cf. fl . 976), tendo as respectivas 
decisões transitado em julgado, e sendo mantido, assim, o acórdão desta Corte Estadual. Diante disso, proceda-se à devida 
baixa dos autos ao Juízo de origem, atentando-se às formalidades de praxe. Publique-se. Intimem-se. Maceió/AL, 21 de 
junho de 2021. Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Agravo em Recurso Especial nº 0718656-03.2018.8.02.0001/50002 Relator: Des. José Carlos Malta Marques Agravante : Maria Eunice 
Ferreira Santiago Advogado : Allyson Sousa de Farias (OAB: 8763/AL) Advogado : Adilson Falcão de Farias (OAB: 1445A/AL) Advogada : 
Jéssica Salgueiro dos Santos (OAB: 14743/AL) Agravada : BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento Advogado : Manuela 
Sarmento (OAB: 14572/AL) DESPACHO Cotejando os autos, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça não acolheu a insurgência 
recursal (cf. fl s.70/72), tendo a respectiva decisão transitado em julgado, e sendo mantido, assim, o acórdão desta Corte Estadual. 
Diante disso, proceda-se à devida baixa dos autos ao Juízo de origem, atentando-se às formalidades de praxe. Publique-se. Intimem-se. 
Maceió/AL, 21 de junho de 2021. Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Recurso Especial em Apelação Cível nº 0720080-17.2017.8.02.0001 Relator: Des. José Carlos Malta Marques Recorrente: Estado 
de Alagoas Procurador: Filipe Castro de Amorim Costa (OAB: 6437/AL) e outro Recorrido: Jozinaldo Luiz da Silva Advogado: Fernando 
Antônio Barbosa Maciel (OAB: 4690/AL) e outros DECISÃO 1. Trata-se de recurso especial interposto pelo Estado de Alagoas, com 
fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal/1988, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível desta Corte de 
Justiça. 2.O recorrente, em suas razões recursais, nas fl s. 338/362, aduziu que o acórdão hostilizado teria violado aos artigos 1º e 5º, do 
Decreto nº 20.910/1932. 3.Não houve o oferecimento de contrarrazões, conforme consta na certidão à fl . 368. 4. É, em síntese, o 
relatório. Fundamento e decido. 5. A princípio, importante registrar que os requisitos genéricos, objetivos e subjetivos de admissibilidade 
estão presentes, porquanto comprovada sua tempestividade, cabimento, regularidade formal, legitimidade das partes, interesse de agir, 
inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. 6. Outrossim, consoante é cediço, a interposição dos recursos 
excepcionais pressupõe o esgotamento das vias ordinárias. Sendo assim, os recursos extraordinário e especial implicam na existência 
de um julgado contra o qual já foram esgotadas as possibilidades de impugnação na instância ordinária, requisito este que se encontra 
preenchido no presente caso. 7. Seguindo com as exigências legais, necessário se faz demonstrar uma das hipóteses constitucionais de 
cabimento autorizadoras de seu manejo. No caso, alegou o recorrente que o presente recurso merece ser acolhido porque preenche os 
requisitos previstos no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988. 8. Pois bem. O recorrente sustentou, que o 
decisum guerreado teria violado os artigos 1º e 5º do Decreto nº 20.910/32, destacando, em síntese, a existência da prescrição/
decadência do fundo de direito do autor. 9. Entretanto, apesar das razões expostas no bojo do recurso especial, essas esbarram na 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual é no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorre com 
a ciência da parte da negativa do seu direito. Segue jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 
PRESCRIÇÃO. NEGATIVA DO DIREITO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. 1. O Plenário do STJ decidiu que “aos recursos interpostos com 
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade 
na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado 
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Administrativo n. 2). 2. Consoante o entendimento desta Corte, negado formalmente o direito pleiteado na via administrativa, o termo 
inicial da contagem do prazo prescricional do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 é a data da ciência pelo administrado do indeferimento 
do pedido. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-
probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.” 4. Não se conhece 
de recurso especial interposto pela alínea “c” do permissivo constitucional quando o cotejo analítico não foi efetuado nos moldes legais 
e regimentais, com transcrição dos trechos do acórdão recorrido e do paradigma, para demonstrar a identidade de situações e a diferente 
interpretação dada a lei federal. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 355.443/PI, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 08/08/2018 - grifei). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. PENSÃO 
ESPECIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA EXPRESSA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O Plenário do STJ 
decidiu que “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem 
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Esta Corte tem o entendimento de que, indeferido o pedido de pensão 
especial de ex-combatente na via administrativa, o requerente deve acionar o Judiciário no prazo de cinco anos, contados da data do 
indeferimento administrativo, sob pena de ver fulminada, pela prescrição, a pretensão referente ao próprio fundo de direito. Precedentes. 
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 344.065/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
19/06/2018, DJe 08/08/2018 - grifei). ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO ESTATUTÁRIA POR MORTE. ART. 219 DA LEI 
8.112/1990. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REFERENTE AO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA 
ANTES DE DECORRIDOS CINCO ANOS DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA VIA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
85/STJ. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que entendeu que não haveria prescrição do fundo de 
direito, pois no caso o prazo iniciou-se com o indeferimento administrativo da pretensão, sendo interrompido pela propositura da ação 
judicial. 2. A jurisprudência do STJ pacifi cou-se no sentido de que, nas relações de trato sucessivo, a regra é a prescrição quinquenal de 
parcelas, ressalvada a hipótese em que a Administração houver negado o próprio direito reclamado. Confi ra-se, por oportuno, a Súmula 
85/STJ, in verbis: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública fi gure como devedora, quando não tiver sido 
negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da 
ação”. 3. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, para que se dê início ao prazo prescricional, deve haver por 
parte da Administração a negativa do próprio direito pleiteado; do contrário, estarão prescritas apenas as parcelas anteriores ao 
quinquênio que antecedeu o pedido. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1717725/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 02/08/2018 - grifei). 10. Diante do exposto e do entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça, o pleito recursal deve ser inadmitido nos termos da Súmula 83 do STJ, in verbis: STJ - Súmula n.º 83 Não se conhece do recurso 
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se fi rmou no mesmo sentido da decisão recorrida. (Sem grifos no original). 
11. Não obstante tal Súmula trate de divergência jurisprudencial, a Corte Superior de Justiça possui entendimento pacifi cado acerca da 
aplicação da mencionada Súmula também para recurso especial fundado em violação à legislação federal, como exemplifi ca o excerto 
de acórdão abaixo reproduzido: [...] 1. O Enunciado nº 83 da Súmula desta c. Corte também se aplica aos recursos interpostos sob o 
fundamento do art. 105, III, alínea ‘a’, da Constituição Federal. 2. O entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem encontra-se em 
consonância com a jurisprudência fi rmada nesta Corte Superior de Justiça (...) (STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag 1283352 / SC, Rel. 
Julgamento 27/04/10, DJe 18/05/2010). 12. Nessa linha de pensamento, o Tribunal de origem poderá inadmitir, de plano, o recurso 
especial no qual o acórdão atacado esteja conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. 13. Ante tais considerações, 
verifi co que os requisitos essenciais do artigo 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal/88, não se encontram devidamente 
preenchidos. 14. Diante do exposto, inadmito o recurso especial. 15. Transitada em julgado a presente decisão, remetam-se os autos ao 
Juízo de origem para que sejam adotadas as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Maceió, 21 de junho de 2021. 
Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Agravo em Recurso Especial em Apelação Criminal nº 0727031-32.2014.8.02.0001 Relator: Des. José Carlos Malta Marques 
Agravante : Edmilson Benedito da Silva Defensor P : João Fiorillo de Souza (OAB: 187576/SP) Defensor P : Bernardo Salomão 
Eulálio de Souza (OAB: 148801/RJ) Defensor P : Eraldo Silveira Filho (OAB: 32462/SC) Agravado : Ministério Público DESPACHO 
Cotejando os autos, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça não acolheu a insurgência recursal (cf. fl s. 529/530), tendo 
a respectiva decisão transitado em julgado, e sendo mantido, assim, o acórdão desta Corte Estadual. Diante disso, proceda-
se à devida baixa dos autos ao Juízo de origem, atentando-se às formalidades de praxe. Publique-se. Intimem-se. Maceió/AL, 
21 de junho de 2021. Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Agravo em Recurso Especial nº 0730780-86.2016.8.02.0001/50001 Relator: Des. José Carlos Malta Marques Agravante : Shirley 
Lins Soares de Queiroz Advogado : Allyson Sousa de Farias (OAB: 8763/AL) Advogado : Adilson Falcão de Farias (OAB: 1445A/AL) 
Advogada : Lucas Cassimiro Ferreira (OAB: 12665/AL) Agravado : Banco J Safra Advogado : Antônio Braz da Silva (OAB: 8736/AL) 
DESPACHO Cotejando os autos, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça não acolheu a insurgência recursal (cf. fl s.18/20), 
tendo a respectiva decisão transitado em julgado, e sendo mantido, assim, o acórdão desta Corte Estadual. Diante disso, proceda-
se à devida baixa dos autos ao Juízo de origem, atentando-se às formalidades de praxe. Publique-se. Intimem-se. Maceió/AL, 
21 de junho de 2021. Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Agravos em Recursos Especial e Extraordinário em Apelação Cível nº 0734628-18.2015.8.02.0001 Relator: Des. José Carlos Malta 
Marques Agravante : Jose Carlos Rodrigues de Farias Advogado : Claudio Paulino dos Santos (OAB: 13123/AL) Agravado : Estado 
de Alagoas Procuradores : Rejane Caiado Fleury Medeiros (OAB: 7055B/AL) e outro DECISÃO Trata-se de Agravos em Recurso 
Especial e em Recurso Extraordinário interpostos por Jose Carlos Rodrigues de Farias, em face de decisão proferida pelo então Vice-
Presidente desta Corte de Justiça, a qual inadmitiu os Recursos Especial e Extraordinário originários por ele interpostos. Os recursos 
foram remetidos aos respectivos Tribunais, tendo o Superior Tribunal de Justiça negado conhecimento ao agravo a ele submetido 
(cf. fl s. 739/740); enquanto que o Supremo Tribunal Federal, em decisão de fl s. 744/745, determinou a devolução do recurso a esta 
Corte Estadual para aplicação da sistemática prevista no art. 1.030, incisos I e II, do CPC/2015, levando em consideração a ratio 
decidendi do Tema 5/STF e 913/STF. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, releva esclarecer que a competência jurisdicional 
desta Vice-Presidência, de acordo com o Código de Processo Civil, com o Regimento Interno do TJ/AL e com o Ato Normativo nº 
03/2021, da Presidência deste Sodalício, cinge-se à realização do juízo de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários 
e ao processamento de incidentes a eles relacionados, não se confundindo com juízo de mérito, exceto naquilo em que autorizado 
pelo art. 1.030, incisos I e II, do Código de Processo Civil (juízo de conformidade). O mencionado Juízo de conformidade, a propósito, 
objetiva evitar a tramitação desnecessária de recursos cuja matéria em discussão já esteja pacifi cada nas Cortes Superiores, por meio 
dos regimes de recursos repetitivos ou de repercussão geral. Estabelecidas estas premissas, e observada a determinação advinda da 
Suprema Corte, passo a aplicar as disposições do art. 1.030 e incisos do CPC ao caso concreto. Cotejando os autos e o mencionado 
Tema 5/STF, percebe-se que a pretensão recursal não merece prosperar. É que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com 
o entendimento fi rmado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo qual a Suprema Corte fi rmou tese jurídica precisa, nos seguintes termos: 
Tema 5/STF I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, 
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VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em 
URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, 
mormente quando acarretar redução de vencimentos; II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido 
em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por 
uma restruturação remuneratória. O acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça bem observou a tese fi rmada 
pela Suprema Corte, ao entender que a carreira da parte recorrente passou por reestruturação remuneratória, o que gerou o término 
da incorporação do percentual supostamente devido em razão de eventual ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV. Para 
além disso, ainda que o objetivo seja controverter a questão atinente à efetiva ocorrência de reestruturação remuneratória no caso 
concreto, tal discussão é objeto do Tema 913 do STF, originado do julgamento do ARE 968.574/MT, e que possui a seguinte descrição: 
Recurso extraordinário em que se discute acerca da ocorrência, ou não, de reestruturação remuneratória da carreira de servidores 
públicos para efeito de aplicação da orientação fi rmada no RE 561.836-RG/RN (Tema 5). O acórdão correlato ao referido Tema 913, no 
qual restou consignada a carência de repercussão geral, foi assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO 
REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA 
CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza 
infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fi ns 
de estabelecimento do termo fi nal da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real 
em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional 
a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou refl exa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN 
GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015. (ARE 
968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 09-09-2016 
PUBLIC 12-09-2016 ) Conclui-se, portanto, que, quanto ao Tema 5/STF, deve ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário 
interposto uma vez que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento fi rmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal, 
sob o rito da repercussão geral, o que atrai a incidência da norma estatuída na parte fi nal do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código 
de Processo Civil. Já quanto ao Tema 913/STF, deve ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto uma vez que o 
Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria, o que atrai a incidência da norma estatuída na 
parte inicial do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Assim, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário 
interposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e nos Temas 5 e 913 do Supremo Tribunal 
Federal. Transitada em julgado esta decisão, e considerando que o agravo em recurso especial não foi conhecido pela Corte Cidadã, 
remetam-se os autos ao Juízo de Origem para que sejam adotadas as providências cabíveis. Publique-se.Intimem-se. Cumpra-se. 
Maceió/AL, 21 de junho de 2021 Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Agravos em Recursos Especial e Extraordinário em Apelação Cível nº 0735080-28.2015.8.02.0001 Relator: Des. José Carlos 
Malta Marques Agravante : Denildo Pedro Santiago Advogado : Claudio Paulino dos Santos (OAB: 13123/AL) Agravado : Estado de 
Alagoas Procurador : Luiz Carlos da Silva Franco de Godoy (OAB: 7080B/AL) DECISÃO Trata-se de Agravos em Recurso Especial e 
em Recurso Extraordinário interpostos por Denildo Pedro Santiago, em face de decisão proferida pelo então Presidente desta Corte 
de Justiça, a qual inadmitiu os Recursos Especial e Extraordinário originários por ele interpostos. Os recursos foram remetidos aos 
respectivos Tribunais, tendo o Superior Tribunal de Justiça negado provimento ao agravo a ele submetido (cf. fl s. 808/809); enquanto 
que o Supremo Tribunal Federal, em decisão de fl . 859, determinou a devolução do recurso a esta Corte Estadual para aplicação da 
sistemática prevista no art. 1.030, incisos I e II, do CPC/2015, levando em consideração a ratio decidendi do Tema 5/STF e 913/STF. 
É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, releva esclarecer que a competência jurisdicional desta Vice-Presidência, de acordo 
com o Código de Processo Civil, com o Regimento Interno do TJ/AL e com o Ato Normativo nº 03/2021, da Presidência deste Sodalício, 
cinge-se à realização do juízo de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários e ao processamento de incidentes a eles 
relacionados, não se confundindo com juízo de mérito, exceto naquilo em que autorizado pelo art. 1.030, incisos I e II, do Código de 
Processo Civil (juízo de conformidade). O mencionado Juízo de conformidade, a propósito, objetiva evitar a tramitação desnecessária 
de recursos cuja matéria em discussão já esteja pacifi cada nas Cortes Superiores, por meio dos regimes de recursos repetitivos ou 
de repercussão geral. Estabelecidas estas premissas, e observada a determinação advinda da Suprema Corte, passo a aplicar as 
disposições do art. 1.030 e incisos do CPC ao caso concreto. Cotejando os autos e o mencionado Tema 5/STF, percebe-se que a 
pretensão recursal não merece prosperar. É que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento fi rmado pelo 
Supremo Tribunal Federal, pelo qual a Suprema Corte fi rmou tese jurídica precisa, nos seguintes termos: Tema 5/STF I - Ao editar a 
Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 
1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange 
à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente 
quando acarretar redução de vencimentos; II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão 
da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 
restruturação remuneratória. O acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça bem observou a tese fi rmada pela 
Suprema Corte, ao entender que a carreira da parte recorrente passou por reestruturação remuneratória, o que gerou o término da 
incorporação do percentual supostamente devido em razão de eventual ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV. Para 
além disso, ainda que o objetivo seja controverter a questão atinente à efetiva ocorrência de reestruturação remuneratória no caso 
concreto, tal discussão é objeto do Tema 913 do STF, originado do julgamento do ARE 968.574/MT, e que possui a seguinte descrição: 
Recurso extraordinário em que se discute acerca da ocorrência, ou não, de reestruturação remuneratória da carreira de servidores 
públicos para efeito de aplicação da orientação fi rmada no RE 561.836-RG/RN (Tema 5). O acórdão correlato ao referido Tema 913, no 
qual restou consignada a carência de repercussão geral, foi assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO 
REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA 
CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza 
infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fi ns 
de estabelecimento do termo fi nal da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real 
em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional 
a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou refl exa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN 
GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015. (ARE 
968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 09-09-2016 
PUBLIC 12-09-2016 ) Conclui-se, portanto, que, quanto ao Tema 5/STF, deve ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário 
interposto uma vez que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento fi rmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal, 
sob o rito da repercussão geral, o que atrai a incidência da norma estatuída na parte fi nal do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código 
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de Processo Civil. Já quanto ao Tema 913/STF, deve ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto uma vez que o 
Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria, o que atrai a incidência da norma estatuída na 
parte inicial do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Assim, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário 
interposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e nos Temas 5 e 913 do Supremo Tribunal 
Federal. Transitada em julgado esta decisão, e considerando que o agravo em recurso especial não foi provido pela Corte Cidadã, 
remetam-se os autos ao Juízo de Origem para que sejam adotadas as providências cabíveis. Publique-se.Intimem-se. Cumpra-se. 
Maceió/AL, 21 de junho de 2021 Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Agravos em Recursos Especial e Extraordinário em Apelação Cível nº 0735142-68.2015.8.02.0001 Relator: Des. José Carlos 
Malta Marques Agravante : Josué Ferreira dos Santos Advogado : Claudio Paulino dos Santos (OAB: 13123/AL) Agravado : Estado 
de Alagoas Procurador : Aluísio Lundgren Correia Regis (OAB: 6190A/AL) DECISÃO Trata-se de Agravos em Recurso Especial e em 
Recurso Extraordinário interpostos por Josué Ferreira dos Santos, em face de decisão proferida pelo então Presidente desta Corte 
de Justiça, a qual inadmitiu os Recursos Especial e Extraordinário originários por ele interpostos. Os recursos foram remetidos aos 
respectivos Tribunais, tendo o Superior Tribunal de Justiça negado provimento ao agravo a ele submetido (cf. fl . 966/967); enquanto 
que o Supremo Tribunal Federal, em decisão de fl . 1023, determinou a devolução do recurso a esta Corte Estadual para aplicação 
da sistemática prevista no art. 1.030, incisos I e II, do CPC/2015, levando em consideração a ratio decidendi do Tema 5/STF. É o 
relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, releva esclarecer que a competência jurisdicional desta Vice-Presidência, de acordo com 
o Código de Processo Civil, com o Regimento Interno do TJ/AL e com o Ato Normativo nº 03/2021, da Presidência deste Sodalício, 
cinge-se à realização do juízo de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários e ao processamento de incidentes a eles 
relacionados, não se confundindo com juízo de mérito, exceto naquilo em que autorizado pelo art. 1.030, incisos I e II, do Código de 
Processo Civil (juízo de conformidade). O mencionado Juízo de conformidade, a propósito, objetiva evitar a tramitação desnecessária 
de recursos cuja matéria em discussão já esteja pacifi cada nas Cortes Superiores, por meio dos regimes de recursos repetitivos ou 
de repercussão geral. Estabelecidas estas premissas, e observada a determinação advinda da Suprema Corte, passo a aplicar as 
disposições do art. 1.030 e incisos do CPC ao caso concreto. Cotejando os autos e o mencionado Tema 5/STF, percebe-se que a 
pretensão recursal não merece prosperar. É que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento fi rmado pelo 
Supremo Tribunal Federal, pelo qual a Suprema Corte fi rmou tese jurídica precisa, nos seguintes termos: Tema 5/STF I - Ao editar a 
Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 
1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange 
à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente 
quando acarretar redução de vencimentos; II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão 
da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 
restruturação remuneratória. O acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça bem observou a tese fi rmada pela 
Suprema Corte, ao entender que a carreira da parte recorrente passou por reestruturação remuneratória, o que gerou o término da 
incorporação do percentual supostamente devido em razão de eventual ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV. Para 
além disso, ainda que o objetivo seja controverter a questão atinente à efetiva ocorrência de reestruturação remuneratória no caso 
concreto, tal discussão é objeto do Tema 913 do STF, originado do julgamento do ARE 968.574/MT, e que possui a seguinte descrição: 
Recurso extraordinário em que se discute acerca da ocorrência, ou não, de reestruturação remuneratória da carreira de servidores 
públicos para efeito de aplicação da orientação fi rmada no RE 561.836-RG/RN (Tema 5). O acórdão correlato ao referido Tema 913, no 
qual restou consignada a carência de repercussão geral, foi assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO 
REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA 
CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza 
infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fi ns 
de estabelecimento do termo fi nal da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real 
em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional 
a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou refl exa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN 
GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015. (ARE 
968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 09-09-2016 
PUBLIC 12-09-2016 ) Conclui-se, portanto, que, quanto ao Tema 5/STF, deve ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário 
interposto uma vez que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento fi rmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal, 
sob o rito da repercussão geral, o que atrai a incidência da norma estatuída na parte fi nal do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código 
de Processo Civil. Já quanto ao Tema 913/STF, deve ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto uma vez que o 
Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria, o que atrai a incidência da norma estatuída na 
parte inicial do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Assim, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário 
interposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e nos Temas 5 e 913 do Supremo Tribunal 
Federal. Transitada em julgado esta decisão, e considerando que o agravo em recurso especial não foi provido pela Corte Cidadã, 
remetam-se os autos ao Juízo de Origem para que sejam adotadas as providências cabíveis. Publique-se.Intimem-se. Cumpra-se. 
Maceió/AL, 21 de junho de 2021 Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Agravo em Recurso Especial nº 0801187-18.2019.8.02.0000/50000 Relator: Des. José Carlos Malta Marques Agravante : Estado 
de Alagoas Procurador : Vanessa Oiticica de Paiva Tenório Guimarães (OAB: 9300/AL) Procurador : Francisco Malaquias de Almeida 
Júnior (OAB: 2427/AL) Procurador : Helder Braga Arruda Júnior (OAB: 11935B/AL) Procurador : Aluísio Lundgren Correia Regis (OAB: 
6190A/AL) Agravado : José Cícero de Oliveira Advogado : Gustavo José Pinto de Moura Souza (OAB: 7770/AL) Advogado : José Nunes 
Lima (OAB: 11522/AL) Advogado : Edgar Feijó da Cunha Júnior (OAB: 11297/AL) Advogado : Luciano Marques Prazeres de Mendonça 
(OAB: 13156/AL) DESPACHO Cotejando os autos, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça não acolheu a insurgência recursal 
(cf. fl s.25/27-51/60), tendo a respectiva decisão transitado em julgado, e sendo mantido, assim, o acórdão desta Corte Estadual. Diante 
disso, proceda-se à devida baixa dos autos ao Juízo de origem, atentando-se às formalidades de praxe. Publique-se. Intimem-se. 
Maceió/AL, 21 de junho de 2021. Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Agravo em Recurso Especial nº 0801188-03.2019.8.02.0000/50000 Relator: Des. José Carlos Malta Marques Agravante : Estado de 
Alagoas Procurador : Vanessa Oiticica de Paiva Tenório Guimarães (OAB: 9300/AL) Procurador : Francisco Malaquias de Almeida Júnior 
(OAB: 2427/AL) Procurador : Helder Braga Arruda Júnior (OAB: 11935B/AL) Procurador : Aluísio Lundgren Correia Regis (OAB: 6190A/
AL) Agravada : Maria Selma Pinto de Mendonça Alves Advogado : Gustavo José Pinto de Moura Souza (OAB: 7770/AL) Advogado : 
José Nunes Lima (OAB: 11522/AL) Advogado : Edgar Feijó da Cunha Júnior (OAB: 11297/AL) Advogado : Luciano Marques Prazeres de 
Mendonça (OAB: 13156/AL) DESPACHO Cotejando os autos, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça não acolheu a insurgência 
recursal (cf. fl s.25/27-51/60), tendo a respectiva decisão transitado em julgado, e sendo mantido, assim, o acórdão desta Corte Estadual. 
Diante disso, proceda-se à devida baixa dos autos ao Juízo de origem, atentando-se às formalidades de praxe. Publique-se. Intimem-se. 



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

Disponibilização: quarta-feira, 23 de junho de 2021 Diário Ofi cial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional e Administrativo Maceió, Ano XIII - Edição 2849 10

Maceió/AL, 21 de junho de 2021. Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas
Recurso Especial em Mandado de Segurança Cível nº 0802212-92.2013.8.02.0900 Relator: Des. José Carlos Malta Marques 

Recorrente: Estado de Alagoas Procurador: Sérgio Henrique Tenório Sousa (OAB: 7032/AL) Recorrido: Maria Clires Cardoso Silva 
Gomes Advogada: Karina Maria Cardoso Silva Gomes (OAB: 8229/AL) DECISÃO 1.Trata-se de recurso especial interposto pelo Estado 
de Alagoas, com fulcro no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal/88, contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno desta 
Corte de Justiça. 2.O recorrente, em suas razões recursais, nas fl s. 361/369, aduziu que o acórdão impugnado teria violado os artigos. 
240 do novo Código de Processo Civil e 405 do Código Civil. 3.Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões nas fl s. 
416/424, pugnando, em princípio, pela inadmissão do recurso e, subsidiariamente, que lhe seja negado provimento. 4. Em seguida, 
retornaram os autos conclusos para juízo de admissibilidade. 5. É, em síntese, o relatório. 6. Fundamento e decido. 7. Cumpre notar, de 
pronto, o preenchimento dos requisitos genéricos, objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso especial, porquanto comprovadas 
a tempestividade, o cabimento, a regularidade formal, legitimidade das partes, o interesse de agir e a inexistência de fato impeditivo ou 
extintivo do poder de recorrer. Além disso, nos termos do art. 1.007, §1º, do novo Código de Processo Civil, o recorrente está isento de 
preparo. 8.Outrossim, consoante é cediço, a interposição dos recursos excepcionais pressupõe o esgotamento das vias ordinárias. 
Sendo assim, os recursos extraordinário e especial implicam na existência de um julgado contra o qual já foram esgotadas as 
possibilidades de impugnação na instância ordinária, requisito este que se encontra preenchido no presente caso. 9.Seguindo com as 
exigências legais, necessário se faz demonstrar uma das hipóteses constitucionais de cabimento autorizadoras de seu manejo. No caso, 
alegou o recorrente que o presente recurso merece ser acolhido porque preenche os requisitos previstos no art. 105, inciso III, alínea a, 
da Constituição Federal de 1988. 10.Pois bem. A defesa do recorrente, nas razões recursais, sustentou que o acórdão impugnado teria 
violado o art. 240 do Código de Processo Civil e o art. 405 do Código Civil, uma vez que, tratando-se de sentença ilíquida, o termo inicial 
da correção monetária e dos juros de mora é da citação. 11.Entretanto, apesar das razões expostas no bojo do recurso especial, essas 
esbarram na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual é no sentido de que, as sentenças que necessitem apenas de cálculo 
aritmético, como é o caso dos autos, são consideradas líquidas, devendo, portanto, incidir a correção e o juros desde o inadimplemento. 
12.Seguem jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
CORREÇÃO MONETÁRIA. RESTITUIÇÃO. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO 
OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO LÍQUIDA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SÚMULA Nº 7/STJ. NULIDADE DO FEITO. PRINCÍPIO DA 
INSTRUMENTALIDADE DE FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA Nº 283/STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. PENHORA ON 
LINE (BACEN-JUD). BLOQUEIO DE VALORES. ARTIGO 620 DO CPC. DINHEIRO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% 
PREVISTA NO ARTIGO 475-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE 
INTIMAÇÃO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, 
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. 
O tribunal de origem reputou sufi ciente a elaboração de meros cálculos aritméticos para apurar o valor devido, motivo pelo qual 
desnecessária a liquidação de sentença dispensando a fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 475-B, do CPC, que assim 
dispõe: ‘Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da 
sentença, na forma do art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo’ (fl . 296 e-STJ). 3. A 
necessidade de prévia liquidação do valor objeto da condenação depende da análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que resta 
insindicável nesta fase processual, à luz da Súmula nº 7/STJ. Precedentes: AgRg no Ag nº 1.066.394/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 
Terceira Turma, julgado em 11/11/2008, DJe 28/11/2008; AgRg no REsp nº 1.092.459/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, 
julgado em 6/3/2012, DJe 16/3/2012, e AgRg no Ag nº 1.151.315/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 
20/3/2012, DJe 9/4/2012. 4. Consoante entendimento adotado pela Corte de origem, quota devida intimação da recorrente do terceiro 
despacho possibilitou sua defesa, pois o último despacho remeteu aos dois primeiros e, além disso, renovou a oportunidade de oferta de 
impugnação, razão pela qual o tribunal de origem reputou que não restou confi gurada a nulidade processual (fl s. 292-295 e-STJ - grifou-
se). 5. Todavia, o fundamento autônomo quanto à inexistência de prejuízo processual supostamente sofrido pela ora recorrente, 
devidamente intimada em momento posterior para se manifestar nos autos, sanando a irregularidade formal, por si só é sufi ciente para 
manter a conclusão do julgado, e ainda que assim não fosse sequer foi objeto de impugnação específi ca nas razões do especial, 
atraindo, no caso, por analogia, a aplicação da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. 6. A decisão impugnada foi proferida antes 
do dia 20.1.2007, data em que passou a vigorar a Lei nº 11.382/2006, que alterou o art. 655 do Código de Processo Civil e incluiu os 
depósitos e aplicações em instituições fi nanceiras como bens preferenciais na ordem da penhora como se fossem dinheiro em espécie 
(art. 655, inciso I, do CPC), admitindo que a constrição se realizasse preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A do CPC). 7. A 
penhora on line via BACEN-JUD foi determinada sob o fundamento de que possui a agravante crédito sufi ciente para liquidar a obrigação 
pecuniária executada (fl . 299 e-STJ). 8. Após o advento da Lei nº 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, 
não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. 
Precedentes: REsp nº 1.112.943/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/9/2010, DJe 23/11/2010; AgRg no Ag 
nº 1.211.671/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/2/2011, DJe 28/2/2011, e AgRg no Ag nº 1.148.745/SP, Rel. 
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/11/2010, DJe 2/2/2011. 9. A multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo 
475-J do CPC depende de intimação prévia do devedor, ainda que na pessoa de seu patrono. 10. O Superior Tribunal de Justiça fi rmou 
a exegese do artigo 475-J, caput, do CPC no sentido da imprescindibilidade da intimação do devedor da decisão condenatória com força 
executiva, ainda que realizada na pessoa de seu advogado, por meio da publicação na imprensa ofi cial, para propiciar o pagamento 
espontâneo no prazo de quinze dias, a partir de quando passará a incidir a multa de 10% para fi ns de ensejar o cumprimento de 
sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. 11. O teor do artigo 475-J do CPC não tem incidência automática. Precedentes: 
REsp nº 940.274/MS, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Rel. p/ acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, 
julgado em 7/4/2010, DJe 31/5/2010; AgRg nos EREsp nº 1.119.688/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, julgado em 
5/12/2011, DJe 1/2/2012; AgRg nos EDcl no REsp nº 1.235.422/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2011, 
DJe 1/2/2012. 12. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a aplicação da multa inserta no artigo 475-J 
do CPC. (REsp 1296844/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 
27/06/2012 - grifei). RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ASTREINTE. VALOR EXCESSIVO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. 1. É líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem defi nir a quantidade de bens a serem prestados, 
dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes ofi ciais públicas e 
objetivamente conhecidas. 2. Cabe condenação a indenização por litigância de má-fé à parte que, nos termos do art. 17, I e II, do Código 
de Processo Civil, interpõe recurso trazendo fundamentos que conscientemente sabe serem inverídicos. 3. A astreinte estabelecida na 
sentença condenatória tem por fi m induzir o obrigado ao cumprimento da sentença; deve, portanto, ser fi xada num patamar que possa 
pressionar o obrigado ao cumprimento da obrigação, sem se apresentar, contudo, exagerada. 4. Recurso especial conhecido em parte e 
provido parcialmente, com condenação a indenização. (REsp 937.082/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 
TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008 - grifei). DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 
COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DE PARCELA RELATIVA A 
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CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 
DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO 
VENCIMENTO DO DÉBITO. 1. Ação ajuizada em 29/06/2011. Recurso especial interposto em 28/04/2014 e atribuído a esta Relatora em 
25/08/2016. 2. Aplicação do CPC/73, conforme o Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 3. Inexistentes os vícios de omissão, contradição ou 
obscuridade no acórdão recorrido, e estando esse devidamente fundamentado, não se caracteriza a violação dos arts. 165, 458 e 535 do 
CPC/73. 4. Conforme o reiterado entendimento desta Corte, o simples inadimplemento contratual não enseja, por si só, dano moral 
indenizável, cujo reconhecimento implica mais do que os dissabores de um negócio frustrado. 5. Na espécie, o inadimplemento da última 
parcela de contrato de promessa de compra e venda de imóvel não se revela capaz de infl igir ao credor prejuízo moral tamanho a ponto 
de afetar qualquer dos atributos de sua personalidade, ainda que se considerem as reiteradas tentativas de cobrança do crédito. 6. Nas 
obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fl uem a partir da data do vencimento. 7. 
Recurso especial conhecido e parcialmente provido, com o redimensionamento da sucumbência. (REsp 1651957/MG, Rel. Ministra 
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 30/03/2017 - grifei). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PACTUAÇÃO DO IGPM COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM 
CONTRATO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DE ENCARGOS MORATÓRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS. MORA EX RE. 1. Na linha dos precedentes desta Corte, a pactuação do IGPM como índice de correção monetária 
não encerra ilegalidade ou abusividade. 2. Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária 
devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual. Precedentes. 3. Agravo regimental a 
que se nega provimento. (AgRg no REsp 1217531/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 
12/05/2015, DJe 19/05/2015 - grifei). 13. Diante do exposto e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pleito recursal deve ser 
inadmitido nos termos da Súmula 83 do STJ, in verbis: STJ - Súmula n.º 83 Não se conhece do recurso especial pela divergência, 
quando a orientação do Tribunal se fi rmou no mesmo sentido da decisão recorrida. (Sem grifos no original). 14. Não obstante tal Súmula 
trate de divergência jurisprudencial, a Corte Superior de Justiça possui entendimento pacifi cado acerca da aplicação da mencionada 
Súmula também para recurso especial fundado em violação à legislação federal, como exemplifi ca o excerto de acórdão abaixo 
reproduzido: [...] 1. O Enunciado nº 83 da Súmula desta c. Corte também se aplica aos recursos interpostos sob o fundamento do art. 
105, III, alínea ‘a’, da Constituição Federal. 2. O entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem encontra-se em consonância com a 
jurisprudência fi rmada nesta Corte Superior de Justiça (...) (STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag 1283352 / SC, Rel. Julgamento 27/04/10, DJe 
18/05/2010). 15. Nessa linha de pensamento, o Tribunal de origem poderá inadmitir, de plano, o recurso especial no qual o acórdão 
atacado esteja conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. 16. A par de tais considerações, portanto, entendo 
que os requisitos essenciais do artigo 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, não se encontram devidamente preenchidos. 17. 
Diante do exposto, inadmito o recurso especial. 18. Transitada em julgado a presente decisão, remetam-se os autos ao Juízo de origem 
para que sejam adotadas as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se, utilizando essa decisão como mandado/ofício. Maceió, 21 
de junho de 2021. Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Recurso Especial em Agravo de Instrumento nº 0806100-77.2018.8.02.0000 Relator: Des. José Carlos Malta Marques Recorrente 
: Maria Petrúcia Alves de Lima Defensor P : Fabrício Leão Souto (OAB: 24976/BA) Defensor P : Eduardo Antônio de Campos Lopes 
(OAB: 6020/AL) Defensor P : Norma Suely Negrao Santos (OAB: 171036/SP) Recorrido : Banco Inter S/A Advogado : Thiago da Costa 
e Silva Lott (OAB: 101330/MG) DECISÃO 1. Trata-se de recurso especial interposto por Maria Petrucia Alves de Lima, com o objetivo 
de reformar acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível, cf. fl s. 537/544 dos autos. 2. Após a interposição do recurso excepcional, a parte 
recorrida protocolou petição (fl s. 683) expondo que o recorrente interpôs Recurso Especial em face do acórdão que deu provimento 
ao Agravo de Instrumento do recorrido e revogou a tutela concedida em primeira instância. 3. Para além, informou a prolação da 
sentença no processo de primeiro grau, sendo os pedidos autorais julgados improcedentes, revogando-se a decisão concessiva de 
tutela antecipada e que deu azo à interposição do Agravo de Instrumento. Diante de tal fato, alegou a perda do objeto do recurso. É, em 
breve síntese, o relatório. Decido. 4. Como cediço, um dos requisitos para o julgamento do pedido é o interesse processual, que pode 
ser vislumbrado pela necessidade de se buscar nas vias judiciais a solução de determinado confl ito de interesse, atrelada à utilidade 
que o provimento jurisdicional possa trazer para o deslinde da lide, já que, se não for verifi cada a mencionada utilidade, a atividade 
estatal restará inócua. 5. Com base nessas premissas, é de se verifi car que uma perda superveniente do interesse processual pode 
ser equiparada à perda do objeto da ação, uma vez que, não se vislumbrando nenhuma utilidade no provimento jurisdicional, não 
há que se prosseguir com a marcha processual. 6. Diante da sentença prolatada posteriormente à interposição do presente recurso 
especial revogando a tutela concedida (cf. fl s. 684/690), a qual era o objeto do referido recurso, verifi ca-se assim, a perda superveniente 
do objeto recursal, não havendo de se falar, consequentemente, de interesse processual. 7. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, 
VI e § 3º, ambos do NCPC, extingo o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual. 8. Transitada em 
Julgado a presente decisão, adote-se as providências necessárias à devida baixa dos autos. Publique-se.Intimem-se. Cumpra-se. 
Maceió/AL, 18 de junho de 2021 Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Recurso Especial em Agravo de Instrumento nº 0806769-33.2018.8.02.0000 Relator: Des. Jose Carlos Malta Marques 
Recorrente : Município de Porto Calvo Advogado : Rodrigo Delgado da Silva (OAB: 11152/AL) Advogado : Francisco Dâmaso 
Amorim Dantas (OAB: 10450/AL) Advogado : José Civaldo da Costa Silva Junior (OAB: 10924/AL) Advogado : Ana Maria Amorim 
Dantas (OAB: 1680/AL) Recorrido : Carlos Geraldo Silva Costa Advogada : Shirley Araújo de Albuquerque Ferreira (OAB: 14.024/
AL) DESPACHO 1.Em observância à petição de fl . 94, o recorrido requereu a retifi cação do causídico, na distribuição e no 
processo, além do prosseguimento do feito. 2.Determino a devolução dos autos à DAAJUC, para que proceda com a atualização 
cadastral, e após cumpridas as formalidades de praxe, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Maceió/AL, 
21 de junho de 2021. Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Maceió, 22 de junho de 2021

Recurso Especial em Revisão Criminal nº 0801900-90.2019.8.02.0000
Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas
Recorrente : Ministério Público do Estado de Alagoas
Procurador : Sérgio Jucá
Recorrido : Reul Beserra da Silva
Advogada : Marluce Soares de Araújo Ferro (OAB: 10397/AL)

DESPACHO

1. Intime-se a parte recorrida para que esta, querendo, apresente contrarrazões ao recurso interposto, observado o prazo legal, nos 
termos do art. 1.030, caput, do Código de Processo Civil.
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2. Cumpridas as formalidades de praxe, retornem os autos conclusos.

Publique-se. Intimem-se.

Maceió/AL, 27 de abril de 2021.

Desembargador WASHINGTON LUIZ D. FREITAS
Decano no exercício da Vice- Presidência do Tribunal de Justiça de Alagoas

Diretoria de Precatório e RPV - Presidência

Ementa;Decisão;Cabeçalho;Conclusão;Normal;
Tribunal de Justiça

Gabinete do Des. Klever Rêgo Loureiro

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO E DECISÃO MONOCRÁTICA

Precatório n.º 0500244-60.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credora : Eurides P Souto Accioly

Advogada : Eurides P Souto Accioly (OAB: 3947/AL)
Devedor : Município de Maceió
Procurador : Fernando Antonio Reale Barreto (OAB: 12175A/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credora, Eurides Pereira Souto Accioly e, 
como devedor, o Município de Maceió. O Requisitório foi aprovado na análise jurídica da Diretoria de Precatórios (fl . 3/4). Já na análise 
contábil (fl s. 3/4), verifi cou-se o seguinte: O valor requisitado foi de R$ 126.560,50, porém, a soma dos valores requisitados aos 11 
(onze) credores, que originou estes honorários sucumbenciais, foi de R$ 299.471,24, logo, 15% resulta em R$ 44.920,69. Com efeito, 
compete ao Juízo de origem instruir o Ofício de Requisição com a indicação do montante total devido a cada benefi ciário, constando 
o principal corrigido, o índice de juros ou da taxa SELIC, se for o caso, e o correspondente valor. Todavia, mediante Despachos 
proferidos às fl s. 6 e 97/98, visando a garantir a celeridade na concretização do direito já reconhecido em Sentença transitada em 
julgado, entendeu-se que eventuais vícios constantes no Requisitório poderiam ser corrigidos durante a tramitação do Precatório. Nesse 
sentido, não se mostra razoável devolver a Requisição de Pagamento à Unidade Judiciária de origem, uma vez que as questões 
levantadas pelo Setor Contábil podem ser devidamente esclarecidas durante o correr dos presentes autos. Com isso, busca-se evitar 
o prolongamento desnecessário do feito e a consequente penalização desmotivada do credor, que há tanto anseia pela satisfação de 
seu crédito. Ante todo o exposto, DECIDO nos seguintes termos: Com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, bem 
como a fi m de garantir celeridade no cumprimento de Sentenças judiciais já transitadas em julgado, DEFIRO o pagamento do crédito 
de natureza alimentar, pelos argumentos acima, e determino a expedição de Ofício ao representante legal do Município de Maceió, 
informando-o acerca da presente Decisão, procedendo-se à inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl . 99), de R$ 142.356,52 
(cento e quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) no orçamento, para posterior pagamento, 
observando-se ao que preceitua o art. 100 da Constituição Federal, ressaltando-se que o ente devedor é optante do Regime Especial 
de Pagamento de Precatórios e, portanto, deve o Requisitório em tela fi car aguardando a sua vez de pagamento conforme inscrição na 
lista, bem como provisão de fundos. Considerando o teor da análise contábil de fl . 5, ofi cie-se ao Juízo a quo, encaminhando-lhe cópia 
da presente Decisão, para que sejam esclarecidos, defi nitivamente, os aspectos suscitados pelo Setor Contábil, facultando-se às partes 
a prestação das devidas informações acerca da questão; Superado o impasse, chegando-se a vez de pagamento do presente Precatório 
e constatada a sufi ciência de recursos, determino à Diretoria de Precatórios que proceda à confecção de Alvará liberatórios em favor 
de Eurides Pereira Souto Accioly (CPF nº 144.976.034-15), no valor, atualizado em 31/05/2021, de R$ 142.356,52 (cento e quarenta 
e dois mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), devendo haver, quando do pagamento, a correção do valor 
devido, procedendo-se aos descontos e recolhimentos legais, se for o caso, e à juntada dos respectivos comprovantes aos autos; 
Não havendo pronunciamento judicial ou das partes sobre o impasse ora suscitado até a disponibilidade de recursos fi nanceiros para 
pagamento do Precatório, mais uma vez com vistas a garantir a celeridade e resguardar o patrimônio público, determino a expedição 
de Alvará para levantamento apenas do valor incontroverso, segundo cálculos apresentados pela Diretoria de Precatórios, mantendo o 
restante da quantia caucionada até a defi nição jurídica da situação, a fi m de viabilizar o regular pagamento dos credores constantes na 
ordem cronológica prevista na Constituição Federal; Por fi m, resolvida a questão suscitada e efetuado o pagamento devido, comunique-
se ao Juízo de origem e ao ente devedor, este via portal eletrônico, e proceda-se ao arquivamento dos presentes autos. Intimem-se as 
partes e ofi cie-se ao Juízo de origem como acima determinado. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió/AL,22 de junho de 2021 
Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500265-36.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credor : José Andre dos Santos

Advogado : Olavo Juvi de Almeida Júnior (OAB: 7375/AL)
Devedor : Fundo de Previdência do Município de Maribondo - Funprema
Procurador : Diego Malta Brandão (OAB: 11688/AL)
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DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credor, José Andre dos Santos e, como 
devedor, o Fundo de Previdência do Município de Maribondo - Funprema. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos jurídicos e 
contábeis do presente requisitório, atestou sua regularidade, conforme informações de páginas 3/5. Assim, diante do preenchimento dos 
requisitos da Resolução nº 17, de 14 de maio de 2020, deste Tribunal de Justiça, e com base na legislação acerca do procedimento de 
Precatórios, DEFIRO o pagamento do crédito de natureza alimentar e determino a expedição de Ofício ao representante legal do Fundo 
de Previdência do Município de Maribondo - Funprema, informando-o acerca da presente Decisão, procedendo-se à inclusão do valor, 
atualizado em 31/05/2021 (fl . 48), de R$ 20.661,78 (vinte mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos) no orçamento, 
para posterior pagamento, observando-se ao que preceitua o art. 100 da Constituição Federal. Desse modo, deve o requisitório em 
tela fi car aguardando a sua vez de pagamento conforme inscrição na lista, bem como a provisão de fundos. Outrossim, chegando-se a 
vez de pagamento do presente Precatório e constatada a sufi ciência de recursos, determino à Diretoria de Precatórios que proceda à 
confecção de Alvará, em favor de José Andre dos Santos (CPF nº 163.859.424-49), no valor, atualizado em 31/05/2021, de R$ 20.661,78 
(vinte mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos), devendo haver, quando do pagamento, a correção do valor 
devido, procedendo-se aos descontos e recolhimentos legais, se for o caso, e à juntada dos respectivos comprovantes aos autos. Após 
o pagamento, ofi cie-se ao Juízo de origem e comunique-se, por meio do portal eletrônico, ao ente devedor. Por fi m, arquivem-se os 
presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió/AL,22 de junho de 2021 Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO 
Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500267-06.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credor : Mercedes-bens do Brasil Ltda.

Advogado : Felipe Quintana da Rosa (OAB: 56220/RS)
Advogado : Daniela Angonese Kolb (OAB: 72932/RS)
Advogado : Fernanda de Figueiredo Funck (OAB: 134513/SP)
Advogado : Ana Luiza Boccalini Gouveia Amaral (OAB: 332363/SP)
Devedor : Município de Maribondo
Procurador : Diego Malta Brandão (OAB: 11688/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credor, Mercedes-Bens do Brasil Ltda. 
e, como devedor, o Município de Maribondo. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos jurídicos e contábeis do presente 
requisitório, atestou sua regularidade, conforme informações de páginas 3/5. Assim, diante do preenchimento dos requisitos da Resolução 
nº 17, de 14 de maio de 2020, deste Tribunal de Justiça, e com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, DEFIRO 
o pagamento do crédito de natureza comum e determino a expedição de Ofício ao representante legal do Município de Maribondo, 
informando-o acerca da presente Decisão, procedendo-se à inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl . 48), de R$ 258.488,78 
(duzentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos) no orçamento, para posterior pagamento, 
observando-se ao que preceitua o art. 100 da Constituição Federal. Desse modo, deve o requisitório em tela fi car aguardando a sua vez 
de pagamento conforme inscrição na lista, bem como provisão de fundos. Outrossim, chegando-se a vez de pagamento do presente 
Precatório e constatada a sufi ciência de recursos, determino à Diretoria de Precatórios que proceda à confecção de Alvará, em favor 
de Mercedes-Bens do Brasil Ltda. (CNPJ nº : 59.104.273/0001-29), no valor, atualizado em 31/05/2021, de R$ 258.488,78 (duzentos e 
cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos), devendo haver, quando do pagamento, a correção do 
valor devido, procedendo-se aos descontos e recolhimentos legais, se for o caso, e à juntada dos respectivos comprovantes aos autos. 
Após o pagamento, ofi cie-se ao Juízo de origem e comunique-se, por meio do portal eletrônico, ao ente devedor. Por fi m, arquivem-se 
os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió/AL,22 de junho de 2021 Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO 
Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500273-13.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credora : Simone Cerqueira Rocha

Soc. Advogados : G & F Advogados Associados
Soc. Advogados : Lima & Vieira Rocha Advogados Associados
Devedor : Município de Paripueira
Procurador : Filipe Marinho Vitório Cavalcante (OAB: 9389/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credor, Simone Cerqueira Rocha e, como 
devedor, o Município de Paripueira. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos jurídicos e contábeis do presente requisitório, 
verifi cou o seguinte (fl s. 3/5): O valor de acordo com a planilha de fl s. 70/71 deveria ser de R$ 83.624,22. No entanto, o total da requisição 
veio R$ 100.349,06. De acordo com as fl s. 70/71 (sentença homologa os valores de fl s. 46/71) o valor total deveria ser R$ 83.624,22, e a 
requisição totaliza R$ 100.349,06. Ocorreu a soma dos valores dos honorários contratuais. Em princípio, os valores corretos deveriam ser 
os do item 4. Nos termos do art. 7º, IV, da Resolução nº 17/2020, do Tribunal de Justiça de Alagoas, compete ao Juízo de origem instruir 
o Ofício requisitório com a indicação do valor total devido a cada benefi ciário e do montante global da Requisição, constando o principal 
corrigido, o índice de juros ou da taxa SELIC, se for o caso, e o correspondente valor. Todavia, mediante despacho proferido à fl . 6, 
visando a garantir a celeridade na concretização do direito já reconhecido em Sentença transitada em julgado, entendeu-se que os vícios 
constantes no presente requisitório poderiam ser corrigidos durante a tramitação do Precatório. Nesse sentido, não se mostra razoável 
devolver a Requisição de Pagamento à Unidade Judiciária de origem, uma vez que as questões levantadas pela Diretoria de Precatórios 
podem ser devidamente esclarecida durante o correr dos presentes autos. Assim, busca-se evitar o prolongamento desnecessário do 
feito e a consequente penalização desmotivada do credor, que há tanto anseia pela satisfação de seu crédito. Ante todo o exposto, 
DECIDO nos seguintes termos: Com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, bem como a fi m de garantir celeridade 
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no cumprimento de Sentenças judiciais já transitadas em julgado, DEFIRO o pagamento do crédito de natureza alimentar e determino 
a expedição de Ofício ao representante legal do Município de Paripueira, informando-o acerca da presente Decisão, procedendo-se à 
inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl s. 199/200), de R$ 114.816,70 (cento e catorze mil, oitocentos e dezesseis reais e setenta 
centavos) no orçamento, para posterior pagamento, observando-se ao que preceitua o art. 100 da Constituição Federal, destacando-se 
que, no referido valor, encontram-se incluídos honorários advocatícios contratuais, em favor de G & F Advogados Associados e de Lima 
& Vieira Rocha Advogados Associados, no montante de R$ 11.481,67 (onze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e sete 
centavos) para cada; Considerando o teor das análises jurídica e contábil (fl s. 3/5), ofi cie-se ao Juízo a quo, encaminhando-lhe cópia da 
presente Decisão, para que sejam esclarecidos, defi nitivamente, os aspectos suscitados pela Diretoria de Precatórios, facultando-se às 
partes a prestação das devidas informações acerca da questão; Superado o impasse, chegando-se a vez de pagamento do presente 
Precatório e constatada a sufi ciência de recursos, determino à Diretoria de Precatórios que proceda à confecção de Alvarás liberatórios 
em favor de Simone Cerqueira Rocha (CPF nº 786.381.194-53), bem como, a título de honorários advocatícios contratuais, em favor 
de G & F Advogados Associados (CNPJ nº 10.877.673/0001-88) e de Lima & Vieira Rocha Advogados Associados Chaves (CNPJ nº 
17.819.975/0001-49), devendo haver, quando do pagamento, a correção do valor devido, procedendo-se aos descontos e recolhimentos 
legais, se for o caso, e à juntada dos respectivos comprovantes aos autos; Não havendo pronunciamento judicial ou das partes sobre o 
impasse ora suscitado até a disponibilidade de recursos fi nanceiros para pagamento do Precatório, mais uma vez com vistas a garantir 
a celeridade e resguardar o patrimônio público, determino a expedição de Alvarás para levantamento apenas do valor incontroverso, 
segundo cálculos apresentados pela Diretoria de Precatórios, a fi m de viabilizar o regular pagamento dos credores constantes na ordem 
cronológica prevista na Constituição Federal; Por fi m, resolvida a questão suscitada e efetuado o pagamento devido, comunique-se 
ao Juízo de origem e ao ente devedor, este via portal eletrônico, e proceda-se ao arquivamento dos presentes autos. Intimem-se as 
partes e ofi cie-se ao Juízo de origem como acima determinado. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió/AL,22 de junho de 2021 
Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500279-20.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credor : Antonio Luiz Soares Moura Rezende Filho

Soc. Advogados : G & F Advogados Associados
Soc. Advogados : Lima & Vieira Rocha Advogados Associados
Devedor : Município de Paripueira
Procurador : Filipe Marinho Vitório Cavalcante (OAB: 9389/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credora, Antônio Luiz Soares Moura Rezende 
Filho e, como devedor, o Município de Paripueira. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos jurídicos e contábeis do presente 
requisitório, verifi cou o seguinte (fl s. 3/5): O valor de acordo com a planilha de fl s. 70/71 deveria ser de R$ 424.513,59. No entanto o 
total da requisição veio R$ 509.416,29. De acordo com as fl s. 70/71 (sentença homologa os valores de fl s. 46/71) o valor total deveria 
ser R$ 424.513,59, e a requisição totaliza R$ 509.416,29. Ocorreu a soma dos valores dos honorários contratuais. Em princípio, os 
valores corretos deveriam ser os do item 4. Nos termos do art. 7º, IV, da Resolução nº 17/2020, do Tribunal de Justiça de Alagoas, 
compete ao Juízo de origem instruir o Ofício requisitório com a indicação do valor total devido a cada benefi ciário e do montante global 
da Requisição, constando o principal corrigido, o índice de juros ou da taxa SELIC, se for o caso, e o correspondente valor. Todavia, 
mediante despacho proferido à fl . 6, visando a garantir a celeridade na concretização do direito já reconhecido em Sentença transitada 
em julgado, entendeu-se que os vícios constantes no presente requisitório poderiam ser corrigidos durante a tramitação do Precatório. 
Nesse sentido, não se mostra razoável devolver a Requisição de Pagamento à Unidade Judiciária de origem, uma vez que as questões 
levantadas pela Diretoria de Precatórios podem ser devidamente esclarecida durante o correr dos presentes autos. Assim, busca-se 
evitar o prolongamento desnecessário do feito e a consequente penalização desmotivada do credor, que há tanto anseia pela satisfação 
de seu crédito. Ante todo o exposto, DECIDO nos seguintes termos: Com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, 
bem como a fi m de garantir celeridade no cumprimento de Sentenças judiciais já transitadas em julgado, DEFIRO o pagamento do 
crédito de natureza alimentar e determino a expedição de Ofício ao representante legal do Município de Paripueira, informando-o acerca 
da presente Decisão, procedendo-se à inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl s. 197/198), de R$ 582.337,97 (quinhentos e 
oitenta e dois mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos) no orçamento, para posterior pagamento, observando-se ao 
que preceitua o art. 100 da Constituição Federal, destacando-se que, no referido valor, encontram-se incluídos honorários advocatícios 
contratuais, em favor de G & F Advogados Associados e de Lima & Vieira Rocha Advogados Associados, no montante de R$ 58.233,80 
(cinquenta e oito mil, duzentos e trinta e três reais e oitenta centavos) para cada; Considerando o teor das análises jurídica e contábil 
(fl s. 3/5), ofi cie-se ao Juízo a quo, encaminhando-lhe cópia da presente Decisão, para que sejam esclarecidos, defi nitivamente, os 
aspectos suscitados pela Diretoria de Precatórios, facultando-se às partes a prestação das devidas informações acerca da questão; 
Superado o impasse, chegando-se a vez de pagamento do presente Precatório e constatada a sufi ciência de recursos, determino à 
Diretoria de Precatórios que proceda à confecção de Alvarás liberatórios em favor de Antônio Luiz Soares Moura Rezende Filho (CPF 
nº 008.698.324-50), bem como, a título de honorários advocatícios contratuais, em favor de G & F Advogados Associados (CNPJ nº 
10.877.673/0001-88) e de Lima & Vieira Rocha Advogados Associados (CNPJ nº 17.819.975/0001-49), devendo haver, quando do 
pagamento, a correção do valor devido, procedendo-se aos descontos e recolhimentos legais, se for o caso, e à juntada dos respectivos 
comprovantes aos autos; Não havendo pronunciamento judicial ou das partes sobre o impasse ora suscitado até a disponibilidade de 
recursos fi nanceiros para pagamento do Precatório, mais uma vez com vistas a garantir a celeridade e resguardar o patrimônio público, 
determino a expedição de Alvarás para levantamento apenas do valor incontroverso, segundo cálculos apresentados pela Diretoria de 
Precatórios, a fi m de viabilizar o regular pagamento dos credores constantes na ordem cronológica prevista na Constituição Federal; 
Por fi m, resolvida a questão suscitada e efetuado o pagamento devido, comunique-se ao Juízo de origem e ao ente devedor, este via 
portal eletrônico, e proceda-se ao arquivamento dos presentes autos. Intimem-se as partes e ofi cie-se ao Juízo de origem como acima 
determinado. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Maceió/AL, 22 de junho de 2021 Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO 
Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500280-05.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
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Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credora : Elisângela de Souza Carvalho

Soc. Advogados : G & F Advogados Associados
Soc. Advogados : Lima & Vieira Rocha Advogados Associados
Devedor : Município de Paripueira
Procurador : Filipe Marinho Vitório Cavalcante (OAB: 9389/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credora, Elisângela de Souza Carvalho 
e, como devedor, o Município de Paripueira. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos jurídicos e contábeis do presente 
requisitório, verifi cou o seguinte (fl s. 3/5): O valor de acordo com a planilha de fl s. 70/71 deveria ser de R$ 325.460,42. No entanto o 
total da requisição veio R$ 390.552,50. De acordo com as fl s. 70/71 (sentença homologa os valores de fl s. 46/71) o valor total deveria 
ser R$ 325.460,42, e a requisição totaliza R$ 390.552,50. Ocorreu a soma dos valores dos honorários contratuais. Em princípio, os 
valores corretos deveriam ser os do item 4. Nos termos do art. 7º, IV, da Resolução nº 17/2020, do Tribunal de Justiça de Alagoas, 
compete ao Juízo de origem instruir o Ofício requisitório com a indicação do valor total devido a cada benefi ciário e do montante global 
da Requisição, constando o principal corrigido, o índice de juros ou da taxa SELIC, se for o caso, e o correspondente valor. Todavia, 
mediante despacho proferido à fl . 6, visando a garantir a celeridade na concretização do direito já reconhecido em Sentença transitada 
em julgado, entendeu-se que os vícios constantes no presente requisitório poderiam ser corrigidos durante a tramitação do Precatório. 
Nesse sentido, não se mostra razoável devolver a Requisição de Pagamento à Unidade Judiciária de origem, uma vez que as questões 
levantadas pela Diretoria de Precatórios podem ser devidamente esclarecida durante o correr dos presentes autos. Assim, busca-se 
evitar o prolongamento desnecessário do feito e a consequente penalização desmotivada do credor, que há tanto anseia pela satisfação 
de seu crédito. Ante todo o exposto, DECIDO nos seguintes termos: Com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, 
bem como a fi m de garantir celeridade no cumprimento de Sentenças judiciais já transitadas em julgado, DEFIRO o pagamento do 
crédito de natureza alimentar e determino a expedição de Ofício ao representante legal do Município de Paripueira, informando-o acerca 
da presente Decisão, procedendo-se à inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl s. 199/200), de R$ 446.459,09 (quatrocentos e 
quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e nove centavos) no orçamento, para posterior pagamento, observando-se ao 
que preceitua o art. 100 da Constituição Federal, destacando-se que, no referido valor, encontram-se incluídos honorários advocatícios 
contratuais, em favor de G & F Advogados Associados e de Lima & Vieira Rocha Advogados Associados, no montante de R$ 44.645,90 
(quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) para cada; Considerando o teor das análises jurídica e 
contábil (fl s. 3/5), ofi cie-se ao Juízo a quo, encaminhando-lhe cópia da presente Decisão, para que sejam esclarecidos, defi nitivamente, 
os aspectos suscitados pela Diretoria de Precatórios, facultando-se às partes a prestação das devidas informações acerca da questão; 
Superado o impasse, chegando-se a vez de pagamento do presente Precatório e constatada a sufi ciência de recursos, determino à 
Diretoria de Precatórios que proceda à confecção de Alvarás liberatórios em favor de Elisângela de Souza Carvalho (CPF nº 849.665.214-
91), bem como, a título de honorários advocatícios contratuais, em favor de G & F Advogados Associados (CNPJ nº 10.877.673/0001-88) 
e de Lima & Vieira Rocha Advogados Associados (CNPJ nº 17.819.975/0001-49), devendo haver, quando do pagamento, a correção do 
valor devido, procedendo-se aos descontos e recolhimentos legais, se for o caso, e à juntada dos respectivos comprovantes aos autos; 
Não havendo pronunciamento judicial ou das partes sobre o impasse ora suscitado até a disponibilidade de recursos fi nanceiros para 
pagamento do Precatório, mais uma vez com vistas a garantir a celeridade e resguardar o patrimônio público, determino a expedição 
de Alvarás para levantamento apenas do valor incontroverso, segundo cálculos apresentados pela Diretoria de Precatórios, a fi m de 
viabilizar o regular pagamento dos credores constantes na ordem cronológica prevista na Constituição Federal; Por fi m, resolvida a 
questão suscitada e efetuado o pagamento devido, comunique-se ao Juízo de origem e ao ente devedor, este via portal eletrônico, 
e proceda-se ao arquivamento dos presentes autos. Intimem-se as partes e ofi cie-se ao Juízo de origem como acima determinado. 
Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Maceió/AL,22 de junho de 2021 Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO Presidente do 
Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500281-87.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credor : Fátima Maria Fontan Silva

Soc. Advogados : G & F Advogados Associados
Soc. Advogados : Lima & Vieira Rocha Advogados Associados
Devedor : Município de Paripueira
Procurador : Filipe Marinho Vitório Cavalcante (OAB: 9389/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credora, Fátima Maria Fortan Silva e, como 
devedor, o Município de Paripueira. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos jurídicos e contábeis do presente requisitório, 
verifi cou o seguinte (fl s. 3/5): O valor de acordo com a planilha de fl s. 70/71 deveria ser de R$ 325.460,42. No entanto o total da 
requisição veio R$ 390.552,50. De acordo com as fl s. 70/71 (sentença homologa os valores de fl s. 46/71) o valor total deveria ser R$ 
325.460,42, e a requisição totaliza R$ 390.552,50. Ocorreu a soma dos valores dos honorários contratuais. Em princípio, os valores 
corretos deveriam ser os do item 4. Nos termos do art. 7º, IV, da Resolução nº 17/2020, do Tribunal de Justiça de Alagoas, compete 
ao Juízo de origem instruir o Ofício requisitório com a indicação do valor total devido a cada benefi ciário e do montante global da 
Requisição, constando o principal corrigido, o índice de juros ou da taxa SELIC, se for o caso, e o correspondente valor. Todavia, 
mediante despacho proferido à fl . 6, visando a garantir a celeridade na concretização do direito já reconhecido em Sentença transitada 
em julgado, entendeu-se que os vícios constantes no presente requisitório poderiam ser corrigidos durante a tramitação do Precatório. 
Nesse sentido, não se mostra razoável devolver a Requisição de Pagamento à Unidade Judiciária de origem, uma vez que as questões 
levantadas pela Diretoria de Precatórios podem ser devidamente esclarecida durante o correr dos presentes autos. Assim, busca-se 
evitar o prolongamento desnecessário do feito e a consequente penalização desmotivada do credor, que há tanto anseia pela satisfação 
de seu crédito. Ante todo o exposto, DECIDO nos seguintes termos: Com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, 
bem como a fi m de garantir celeridade no cumprimento de Sentenças judiciais já transitadas em julgado, DEFIRO o pagamento do 
crédito de natureza alimentar e determino a expedição de Ofício ao representante legal do Município de Paripueira, informando-o acerca 
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da presente Decisão, procedendo-se à inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl s. 205/206), de R$ 446.459,09 (quatrocentos e 
quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e nove centavos) no orçamento, para posterior pagamento, observando-se ao 
que preceitua o art. 100 da Constituição Federal, destacando-se que, no referido valor, encontram-se incluídos honorários advocatícios 
contratuais, em favor de G & F Advogados Associados e de Lima & Vieira Rocha Advogados Associados, no montante de R$ 44.645,90 
(quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) para cada; Considerando o teor das análises jurídica e 
contábil (fl s. 3/5), ofi cie-se ao Juízo a quo, encaminhando-lhe cópia da presente Decisão, para que sejam esclarecidos, defi nitivamente, 
os aspectos suscitados pela Diretoria de Precatórios, facultando-se às partes a prestação das devidas informações acerca da questão; 
Superado o impasse, chegando-se a vez de pagamento do presente Precatório e constatada a sufi ciência de recursos, determino à 
Diretoria de Precatórios que proceda à confecção de Alvarás liberatórios em favor de Fátima Maria Fortan Silva (CPF nº 068.233.514-
20), bem como, a título de honorários advocatícios contratuais, em favor de G & F Advogados Associados (CNPJ nº 10.877.673/0001-88) 
e de Lima & Vieira Rocha Advogados Associados (CNPJ nº 17.819.975/0001-49), devendo haver, quando do pagamento, a correção do 
valor devido, procedendo-se aos descontos e recolhimentos legais, se for o caso, e à juntada dos respectivos comprovantes aos autos; 
Não havendo pronunciamento judicial ou das partes sobre o impasse ora suscitado até a disponibilidade de recursos fi nanceiros para 
pagamento do Precatório, mais uma vez com vistas a garantir a celeridade e resguardar o patrimônio público, determino a expedição 
de Alvarás para levantamento apenas do valor incontroverso, segundo cálculos apresentados pela Diretoria de Precatórios, a fi m de 
viabilizar o regular pagamento dos credores constantes na ordem cronológica prevista na Constituição Federal; Por fi m, resolvida a 
questão suscitada e efetuado o pagamento devido, comunique-se ao Juízo de origem e ao ente devedor, este via portal eletrônico, 
e proceda-se ao arquivamento dos presentes autos. Intimem-se as partes e ofi cie-se ao Juízo de origem como acima determinado. 
Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Maceió/AL,22 de junho de 2021 Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO Presidente do 
Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500282-72.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credora : Marcia Cybelle Presado Lins

Soc. Advogados : G & F Advogados Associados
Soc. Advogados : Lima & Vieira Rocha Advogados Associados
Devedor : Município de Paripueira
Procurador : Filipe Marinho Vitório Cavalcante (OAB: 9389/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credora, Márcia Cybelle Presado Lins 
e, como devedor, o Município de Paripueira. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos jurídicos e contábeis do presente 
requisitório, verifi cou o seguinte (fl s. 3/5): O valor de acordo com a planilha de fl s. 70/71 deveria ser de R$ 325.460,42. No entanto o 
total da requisição veio R$ 390.552,50. De acordo com as fl s. 70/71 (sentença homologa os valores de fl s. 46/71) o valor total deveria 
ser R$ 325.460,42, e a requisição totaliza R$ 390.552,50. Ocorreu a soma dos valores dos honorários contratuais. Em princípio, os 
valores corretos deveriam ser os do item 4. Nos termos do art. 7º, IV, da Resolução nº 17/2020, do Tribunal de Justiça de Alagoas, 
compete ao Juízo de origem instruir o Ofício requisitório com a indicação do valor total devido a cada benefi ciário e do montante global 
da Requisição, constando o principal corrigido, o índice de juros ou da taxa SELIC, se for o caso, e o correspondente valor. Todavia, 
mediante despacho proferido à fl . 6, visando a garantir a celeridade na concretização do direito já reconhecido em Sentença transitada 
em julgado, entendeu-se que os vícios constantes no presente requisitório poderiam ser corrigidos durante a tramitação do Precatório. 
Nesse sentido, não se mostra razoável devolver a Requisição de Pagamento à Unidade Judiciária de origem, uma vez que as questões 
levantadas pela Diretoria de Precatórios podem ser devidamente esclarecida durante o correr dos presentes autos. Assim, busca-se 
evitar o prolongamento desnecessário do feito e a consequente penalização desmotivada do credor, que há tanto anseia pela satisfação 
de seu crédito. Ante todo o exposto, DECIDO nos seguintes termos: Com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, 
bem como a fi m de garantir celeridade no cumprimento de Sentenças judiciais já transitadas em julgado, DEFIRO o pagamento do 
crédito de natureza alimentar e determino a expedição de Ofício ao representante legal do Município de Paripueira, informando-o acerca 
da presente Decisão, procedendo-se à inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl s. 199/200), de R$ 446.459,09 (quatrocentos e 
quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e nove centavos) no orçamento, para posterior pagamento, observando-se ao 
que preceitua o art. 100 da Constituição Federal, destacando-se que, no referido valor, encontram-se incluídos honorários advocatícios 
contratuais, em favor de G & F Advogados Associados e de Lima & Vieira Rocha Advogados Associados, no montante de R$ 44.645,90 
(quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) para cada; Considerando o teor das análises jurídica e 
contábil (fl s. 3/5), ofi cie-se ao Juízo a quo, encaminhando-lhe cópia da presente Decisão, para que sejam esclarecidos, defi nitivamente, 
os aspectos suscitados pela Diretoria de Precatórios, facultando-se às partes a prestação das devidas informações acerca da questão; 
Superado o impasse, chegando-se a vez de pagamento do presente Precatório e constatada a sufi ciência de recursos, determino à 
Diretoria de Precatórios que proceda à confecção de Alvarás liberatórios em favor de Márcia Cybelle Presado Lins (CPF nº 008.569.934-
92), bem como, a título de honorários advocatícios contratuais, em favor de G & F Advogados Associados (CNPJ nº 10.877.673/0001-88) 
e de Lima & Vieira Rocha Advogados Associados (CNPJ nº 17.819.975/0001-49), devendo haver, quando do pagamento, a correção do 
valor devido, procedendo-se aos descontos e recolhimentos legais, se for o caso, e à juntada dos respectivos comprovantes aos autos; 
Não havendo pronunciamento judicial ou das partes sobre o impasse ora suscitado até a disponibilidade de recursos fi nanceiros para 
pagamento do Precatório, mais uma vez com vistas a garantir a celeridade e resguardar o patrimônio público, determino a expedição 
de Alvarás para levantamento apenas do valor incontroverso, segundo cálculos apresentados pela Diretoria de Precatórios, a fi m de 
viabilizar o regular pagamento dos credores constantes na ordem cronológica prevista na Constituição Federal; Por fi m, resolvida a 
questão suscitada e efetuado o pagamento devido, comunique-se ao Juízo de origem e ao ente devedor, este via portal eletrônico, 
e proceda-se ao arquivamento dos presentes autos. Intimem-se as partes e ofi cie-se ao Juízo de origem como acima determinado. 
Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Maceió/AL, 22 de junho de 2021 Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO Presidente do 
Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500283-57.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
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Revisor: Revisor do processo não informado
Credora : Zelma Pedrosa de Oliveira Rossiter Correa

Soc. Advogados : G & F Advogados Associados
Soc. Advogados : Lima & Vieira Rocha Advogados Associados
Devedor : Município de Paripueira
Procurador : Filipe Marinho Vitório Cavalcante (OAB: 9389/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credora, Zelma Pedrosa de Oliveira Rossiter 
Correa e, como devedor, o Município de Paripueira. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos jurídicos e contábeis do presente 
requisitório, verifi cou o seguinte (fl s. 3/5): O valor de acordo com a planilha de fl s. 70/71 deveria ser de R$ 424.513,59. No entanto o 
total da requisição veio R$ 509.416,29. De acordo com as fl s. 70/71 (sentença homologa os valores de fl s. 46/71) o valor total deveria 
ser R$ 424.513,59, e a requisição totaliza R$ 509.416,29. Ocorreu a soma dos valores dos honorários contratuais. Em princípio, os 
valores corretos deveriam ser os do item 4. Nos termos do art. 7º, IV, da Resolução nº 17/2020, do Tribunal de Justiça de Alagoas, 
compete ao Juízo de origem instruir o Ofício requisitório com a indicação do valor total devido a cada benefi ciário e do montante global 
da Requisição, constando o principal corrigido, o índice de juros ou da taxa SELIC, se for o caso, e o correspondente valor. Todavia, 
mediante despacho proferido à fl . 6, visando a garantir a celeridade na concretização do direito já reconhecido em Sentença transitada 
em julgado, entendeu-se que os vícios constantes no presente requisitório poderiam ser corrigidos durante a tramitação do Precatório. 
Nesse sentido, não se mostra razoável devolver a Requisição de Pagamento à Unidade Judiciária de origem, uma vez que as questões 
levantadas pela Diretoria de Precatórios podem ser devidamente esclarecida durante o correr dos presentes autos. Assim, busca-se 
evitar o prolongamento desnecessário do feito e a consequente penalização desmotivada do credor, que há tanto anseia pela satisfação 
de seu crédito. Ante todo o exposto, DECIDO nos seguintes termos: Com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, 
bem como a fi m de garantir celeridade no cumprimento de Sentenças judiciais já transitadas em julgado, DEFIRO o pagamento do 
crédito de natureza alimentar e determino a expedição de Ofício ao representante legal do Município de Paripueira, informando-o acerca 
da presente Decisão, procedendo-se à inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl s. 199/200), de R$ 582.337,97 (quinhentos e 
oitenta e dois mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos) no orçamento, para posterior pagamento, observando-se ao 
que preceitua o art. 100 da Constituição Federal, destacando-se que, no referido valor, encontram-se incluídos honorários advocatícios 
contratuais, em favor de G & F Advogados Associados e de Lima & Vieira Rocha Advogados Associados, no montante de R$ 58.233,80 
(cinquenta e oito mil, duzentos e trinta e três reais e oitenta centavos) para cada; Considerando o teor das análises jurídica e contábil 
(fl s. 3/5), ofi cie-se ao Juízo a quo, encaminhando-lhe cópia da presente Decisão, para que sejam esclarecidos, defi nitivamente, os 
aspectos suscitados pela Diretoria de Precatórios, facultando-se às partes a prestação das devidas informações acerca da questão; 
Superado o impasse, chegando-se a vez de pagamento do presente Precatório e constatada a sufi ciência de recursos, determino à 
Diretoria de Precatórios que proceda à confecção de Alvarás liberatórios em favor de Zelma Pedrosa de Oliveira Rossiter Correa (CPF 
nº 208.955.694-34), bem como, a título de honorários advocatícios contratuais, em favor de G & F Advogados Associados (CNPJ nº 
10.877.673/0001-88) e de Lima & Vieira Rocha Advogados Associados (CNPJ nº 17.819.975/0001-49), devendo haver, quando do 
pagamento, a correção do valor devido, procedendo-se aos descontos e recolhimentos legais, se for o caso, e à juntada dos respectivos 
comprovantes aos autos; Não havendo pronunciamento judicial ou das partes sobre o impasse ora suscitado até a disponibilidade de 
recursos fi nanceiros para pagamento do Precatório, mais uma vez com vistas a garantir a celeridade e resguardar o patrimônio público, 
determino a expedição de Alvarás para levantamento apenas do valor incontroverso, segundo cálculos apresentados pela Diretoria de 
Precatórios, a fi m de viabilizar o regular pagamento dos credores constantes na ordem cronológica prevista na Constituição Federal; 
Por fi m, resolvida a questão suscitada e efetuado o pagamento devido, comunique-se ao Juízo de origem e ao ente devedor, este via 
portal eletrônico, e proceda-se ao arquivamento dos presentes autos. Intimem-se as partes e ofi cie-se ao Juízo de origem como acima 
determinado. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Maceió/AL, 22 de junho de 2021 Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO 
Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500285-27.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credor : Cosmo da Silva Santos

Advogado : Fabiano Henrique Silva de Melo (OAB: 6276/AL)
Advogada : Claudinete Silva Barreto Muniz (OAB: 1205/AL)
Devedor : Município de Porto Calvo
Procurador : Daniel Cordeiro de França Casado (OAB: 14641/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credor, Cosmo da Silva Santos e, como 
devedor, o Município de Porto Calvo. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos jurídicos e contábeis do presente requisitório, 
atestou sua regularidade, conforme informações de páginas 3/5. Todavia, na análise jurídica, verifi cou-se o seguinte: Não foi encaminhado 
o contrato de honorários do advogado Fabiano Henrique Silva de Melo, comprovando a autorização do referido desconto. Com efeito, 
compete ao Juízo de Execução indicar o nome do benefi ciário do crédito, quando do envio do Ofício de Requisição e, no caso posto, 
os advogados Fabiano Henrique Silva de Melo e Claudinete Silva Barreto Muniz foram apontados como titulares do valor relativo aos 
honorários contratuais. Nesse sentido, não se mostra razoável devolver a Requisição de Pagamento à Unidade Judiciária de origem, 
uma vez que a apresentação do contrato de honorários pode ser realizada durante o correr dos presentes autos. Com isso, busca-se 
evitar o prolongamento desnecessário do feito e a consequente penalização desmotivada do credor, que há tanto anseia pela satisfação 
de seu crédito. Ante todo o exposto, DECIDO nos seguintes termos: Diante do preenchimento dos requisitos da Resolução nº 17, de 14 
de maio de 2020, deste Tribunal de Justiça, e com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, DEFIRO o pagamento 
do crédito de natureza alimentar e determino a expedição de Ofício ao representante legal do Município de Porto Calvo, informando-o 
acerca da presente Decisão, procedendo-se à inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl s. 887/888), de R$ 34.500,40 (trinta e 
quatro mil, quinhentos reais e quarenta centavos) no orçamento, para posterior pagamento, observando-se ao que preceitua o art. 100 
da Constituição Federal, destacando-se que, no referido valor, encontram-se incluídos honorários advocatícios contratuais, em favor 
de Fabiano Henrique Silva de Melo e Espólio de Claudinete Silva Barreto Muniz, no montante de R$ 3.450,04 (três mil, quatrocentos e 
cinquenta reais e quatro centavos) para cada; Considerando o teor da análise jurídica de fl . 3, ofi cie-se ao Juízo a quo, encaminhando-
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lhe cópia da presente Decisão, para que seja apresentado o correspondente contrato de honorários, facultando-se às partes os devidos 
esclarecimentos acerca da questão; Superado o impasse, chegando-se a vez de pagamento do presente Precatório e constatada a 
sufi ciência de recursos, determino à Diretoria de Precatórios que proceda à confecção de Alvarás em favor de Cosmo da Silva Santos 
(CPF n° 033.980.634-62), Fabiano Henrique Silva de Melo (CPF nº 026.721.164-31) e Espólio de Claudinete Silva Barreto (CPF nº 
079.090.204-49), devendo haver, quando do pagamento, a correção dos valores devidos, procedendo-se aos descontos e recolhimentos 
legais, se for o caso, e à juntada dos respectivos comprovantes aos autos; Não havendo pronunciamento judicial ou das partes sobre 
o questionamento ora suscitado até a disponibilidade de recursos fi nanceiros para pagamento do Precatório, reitere-se o Ofício ao 
Juízo de Execução; Por fi m, resolvida a questão suscitada e efetuado o pagamento devido, comunique-se ao Juízo de origem e ao 
ente devedor, este via portal eletrônico, e proceda-se ao arquivamento dos presentes autos. Intimem-se as partes e ofi cie-se ao Juízo 
de origem como acima determinado. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió/AL,22 de junho de 2021 Desembargador KLEVER 
RÊGO LOUREIRO Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500286-12.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credor : Damião dos Santos Silva

Advogado : Fabiano Henrique Silva de Melo (OAB: 6276/AL)
Advogada : Claudinete Silva Barreto Muniz (OAB: 1205/AL)
Devedor : Município de Porto Calvo
Procurador : Daniel Cordeiro de França Casado (OAB: 14641/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credor, Damião dos Santos Silva e, como 
devedor, o Município de Porto Calvo. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos jurídicos e contábeis do presente requisitório, 
atestou sua regularidade, conforme informações de páginas 3/5. Todavia, na análise jurídica, verifi cou-se o seguinte: Não foi encaminhado 
o contrato de honorários do advogado Fabiano Henrique Silva de Melo, comprovando a autorização do referido desconto. Com efeito, 
compete ao Juízo de Execução indicar o nome do benefi ciário do crédito, quando do envio do Ofício de Requisição e, no caso posto, 
os advogados Fabiano Henrique Silva de Melo e Claudinete Silva Barreto Muniz foram apontados como titulares do valor relativo aos 
honorários contratuais. Nesse sentido, não se mostra razoável devolver a Requisição de Pagamento à Unidade Judiciária de origem, 
uma vez que a apresentação do contrato de honorários pode ser realizada durante o correr dos presentes autos. Com isso, busca-se 
evitar o prolongamento desnecessário do feito e a consequente penalização desmotivada do credor, que há tanto anseia pela satisfação 
de seu crédito. Ante todo o exposto, DECIDO nos seguintes termos: Diante do preenchimento dos requisitos da Resolução nº 17, de 14 
de maio de 2020, deste Tribunal de Justiça, e com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, DEFIRO o pagamento 
do crédito de natureza alimentar e determino a expedição de Ofício ao representante legal do Município de Porto Calvo, informando-o 
acerca da presente Decisão, procedendo-se à inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl s. 887/888), de R$ 40.339,63 (quarenta mil, 
trezentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos) no orçamento, para posterior pagamento, observando-se ao que preceitua o 
art. 100 da Constituição Federal, destacando-se que, no referido valor, encontram-se incluídos honorários advocatícios contratuais, em 
favor de Fabiano Henrique Silva de Melo e Espólio de Claudinete Silva Barreto Muniz, no montante de R$ 4.033,96 (quatro mil, trinta e 
três reais e noventa e seis centavos) para cada; Considerando o teor da análise jurídica de fl . 3, ofi cie-se ao Juízo a quo, encaminhando-
lhe cópia da presente Decisão, para que seja apresentado o correspondente contrato de honorários, facultando-se às partes os devidos 
esclarecimentos acerca da questão; Superado o impasse, chegando-se a vez de pagamento do presente Precatório e constatada a 
sufi ciência de recursos, determino à Diretoria de Precatórios que proceda à confecção de Alvarás em favor de Damião dos Santos Silva 
(CPF n° 724.875.424-20), Fabiano Henrique Silva de Melo (CPF nº 026.721.164-31) e Espólio de Claudinete Silva Barreto (CPF nº 
079.090.204-49), devendo haver, quando do pagamento, a correção dos valores devidos, procedendo-se aos descontos e recolhimentos 
legais, se for o caso, e à juntada dos respectivos comprovantes aos autos; Não havendo pronunciamento judicial ou das partes sobre 
o questionamento ora suscitado até a disponibilidade de recursos fi nanceiros para pagamento do Precatório, reitere-se o Ofício ao 
Juízo de Execução; Por fi m, resolvida a questão suscitada e efetuado o pagamento devido, comunique-se ao Juízo de origem e ao 
ente devedor, este via portal eletrônico, e proceda-se ao arquivamento dos presentes autos. Intimem-se as partes e ofi cie-se ao Juízo 
de origem como acima determinado. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió/AL,22 de junho de 2021 Desembargador KLEVER 
RÊGO LOUREIRO Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500287-94.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credor : Edilson Daniel Domingos

Advogado : Fabiano Henrique Silva de Melo (OAB: 6276/AL)
Advogada : Claudinete Silva Barreto Muniz (OAB: 1205/AL)
Devedor : Município de Porto Calvo
Procurador : Daniel Cordeiro de França Casado (OAB: 14641/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credor, Edilson Daniel Domingos e, 
como devedor, o Município de Porto Calvo. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos jurídicos e contábeis do presente 
requisitório, atestou sua regularidade, conforme informações de páginas 3/5. Todavia, na análise jurídica, verifi cou-se o seguinte: Não foi 
encaminhado o contrato de honorários do advogado Fabiano Henrique Silva de Melo, comprovando a autorização do referido desconto. 
Com efeito, compete ao Juízo de Execução indicar o nome do benefi ciário do crédito, quando do envio do Ofício de Requisição e, no 
caso posto, os advogados Fabiano Henrique Silva de Melo e Claudinete Silva Barreto Muniz foram apontados como titulares do valor 
relativo aos honorários contratuais. Nesse sentido, não se mostra razoável devolver a Requisição de Pagamento à Unidade Judiciária 
de origem, uma vez que a apresentação do contrato de honorários pode ser realizada durante o correr dos presentes autos. Com isso, 
busca-se evitar o prolongamento desnecessário do feito e a consequente penalização desmotivada do credor, que há tanto anseia pela 
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satisfação de seu crédito. Ante todo o exposto, DECIDO nos seguintes termos: Diante do preenchimento dos requisitos da Resolução 
nº 17, de 14 de maio de 2020, deste Tribunal de Justiça, e com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, DEFIRO 
o pagamento do crédito de natureza alimentar e determino a expedição de Ofício ao representante legal do Município de Porto Calvo, 
informando-o acerca da presente Decisão, procedendo-se à inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl s. 887/888), de R$ 32.262,82 
(trinta e dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos) no orçamento, para posterior pagamento, observando-se ao 
que preceitua o art. 100 da Constituição Federal, destacando-se que, no referido valor, encontram-se incluídos honorários advocatícios 
contratuais, em favor de Fabiano Henrique Silva de Melo e Espólio de Claudinete Silva Barreto Muniz, no montante de R$ 3.226,28 (três 
mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos) para cada; Considerando o teor da análise jurídica de fl . 3, ofi cie-se ao Juízo a 
quo, encaminhando-lhe cópia da presente Decisão, para que seja apresentado o correspondente contrato de honorários, facultando-se 
às partes os devidos esclarecimentos acerca da questão; Superado o impasse, chegando-se a vez de pagamento do presente Precatório 
e constatada a sufi ciência de recursos, determino à Diretoria de Precatórios que proceda à confecção de Alvarás em favor de Edilson 
Daniel Domingos (CPF n° 041.229.614-40), Fabiano Henrique Silva de Melo (CPF nº 026.721.164-31) e Espólio de Claudinete Silva 
Barreto (CPF nº 079.090.204-49), devendo haver, quando do pagamento, a correção dos valores devidos, procedendo-se aos descontos 
e recolhimentos legais, se for o caso, e à juntada dos respectivos comprovantes aos autos; Não havendo pronunciamento judicial ou das 
partes sobre o questionamento ora suscitado até a disponibilidade de recursos fi nanceiros para pagamento do Precatório, reitere-se o 
Ofício ao Juízo de Execução; Por fi m, resolvida a questão suscitada e efetuado o pagamento devido, comunique-se ao Juízo de origem e 
ao ente devedor, este via portal eletrônico, e proceda-se ao arquivamento dos presentes autos. Intimem-se as partes e ofi cie-se ao Juízo 
de origem como acima determinado. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió/AL,22 de junho de 2021 Desembargador KLEVER 
RÊGO LOUREIRO Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500288-79.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credor : Edmilson Alexandre dos Santos

Advogado : Fabiano Henrique Silva de Melo (OAB: 6276/AL)
Advogada : Claudinete Silva Barreto Muniz (OAB: 1205/AL)
Devedor : Município de Porto Calvo
Procurador : Daniel Cordeiro de França Casado (OAB: 14641/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credor, Edmilson Alexandre dos Santos 
e, como devedor, o Município de Porto Calvo. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos jurídicos e contábeis do presente 
requisitório, atestou sua regularidade, conforme informações de páginas 3/5. Todavia, na análise jurídica, verifi cou-se o seguinte: Não foi 
encaminhado o contrato de honorários do advogado Fabiano Henrique Silva de Melo, comprovando a autorização do referido desconto. 
Com efeito, compete ao Juízo de Execução indicar o nome do benefi ciário do crédito, quando do envio do Ofício de Requisição e, no 
caso posto, os advogados Fabiano Henrique Silva de Melo e Claudinete Silva Barreto Muniz foram apontados como titulares do valor 
relativo aos honorários contratuais. Nesse sentido, não se mostra razoável devolver a Requisição de Pagamento à Unidade Judiciária 
de origem, uma vez que a apresentação do contrato de honorários pode ser realizada durante o correr dos presentes autos. Com isso, 
busca-se evitar o prolongamento desnecessário do feito e a consequente penalização desmotivada do credor, que há tanto anseia pela 
satisfação de seu crédito. Ante todo o exposto, DECIDO nos seguintes termos: Diante do preenchimento dos requisitos da Resolução 
nº 17, de 14 de maio de 2020, deste Tribunal de Justiça, e com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, DEFIRO 
o pagamento do crédito de natureza alimentar e determino a expedição de Ofício ao representante legal do Município de Porto Calvo, 
informando-o acerca da presente Decisão, procedendo-se à inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl s. 887/888), de R$ 33.021,09 
(trinta e três mil, vinte e um reais e nove centavos) no orçamento, para posterior pagamento, observando-se ao que preceitua o art. 
100 da Constituição Federal, destacando-se que, no referido valor, encontram-se incluídos honorários advocatícios contratuais, em 
favor de Fabiano Henrique Silva de Melo e Espólio de Claudinete Silva Barreto Muniz, no montante de R$ 3.302,11 (três mil, trezentos 
e dois reais e onze centavos) para cada; Considerando o teor da análise jurídica de fl . 3, ofi cie-se ao Juízo a quo, encaminhando-lhe 
cópia da presente Decisão, para que seja apresentado o correspondente contrato de honorários, facultando-se às partes os devidos 
esclarecimentos acerca da questão; Superado o impasse, chegando-se a vez de pagamento do presente Precatório e constatada a 
sufi ciência de recursos, determino à Diretoria de Precatórios que proceda à confecção de Alvarás em favor de Edmilson Alexandre 
dos Santos (CPF n° 041.581.704-86), Fabiano Henrique Silva de Melo (CPF nº 026.721.164-31) e Espólio de Claudinete Silva Barreto 
(CPF nº 079.090.204-49), devendo haver, quando do pagamento, a correção dos valores devidos, procedendo-se aos descontos e 
recolhimentos legais, se for o caso, e à juntada dos respectivos comprovantes aos autos; Não havendo pronunciamento judicial ou das 
partes sobre o questionamento ora suscitado até a disponibilidade de recursos fi nanceiros para pagamento do Precatório, reitere-se o 
Ofício ao Juízo de Execução; Por fi m, resolvida a questão suscitada e efetuado o pagamento devido, comunique-se ao Juízo de origem e 
ao ente devedor, este via portal eletrônico, e proceda-se ao arquivamento dos presentes autos. Intimem-se as partes e ofi cie-se ao Juízo 
de origem como acima determinado. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió/AL,22 de junho de 2021 Desembargador KLEVER 
RÊGO LOUREIRO Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500289-64.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credor : Genival Oliveira da Silva

Advogado : Fabiano Henrique Silva de Melo (OAB: 6276/AL)
Advogada : Claudinete Silva Barreto Muniz (OAB: 1205/AL)
Devedor : Município de Porto Calvo
Procurador : Daniel Cordeiro de França Casado (OAB: 14641/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credor, Genival Oliveira da Silva e, como 
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devedor, o Município de Porto Calvo. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos jurídicos e contábeis do presente requisitório, 
atestou sua regularidade, conforme informações de páginas 3/5. Todavia, na análise jurídica, verifi cou-se o seguinte: Não foi encaminhado 
o contrato de honorários do advogado Fabiano Henrique Silva de Melo, comprovando a autorização do referido desconto. Com efeito, 
compete ao Juízo de Execução indicar o nome do benefi ciário do crédito, quando do envio do Ofício de Requisição e, no caso posto, 
os advogados Fabiano Henrique Silva de Melo e Claudinete Silva Barreto Muniz foram apontados como titulares do valor relativo aos 
honorários contratuais. Nesse sentido, não se mostra razoável devolver a Requisição de Pagamento à Unidade Judiciária de origem, 
uma vez que a apresentação do contrato de honorários pode ser realizada durante o correr dos presentes autos. Com isso, busca-se 
evitar o prolongamento desnecessário do feito e a consequente penalização desmotivada do credor, que há tanto anseia pela satisfação 
de seu crédito. Ante todo o exposto, DECIDO nos seguintes termos: Diante do preenchimento dos requisitos da Resolução nº 17, de 14 
de maio de 2020, deste Tribunal de Justiça, e com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, DEFIRO o pagamento do 
crédito de natureza alimentar e determino a expedição de Ofício ao representante legal do Município de Porto Calvo, informando-o acerca 
da presente Decisão, procedendo-se à inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl s. 887/888), de R$ 29.892,89 (vinte e nove mil, 
oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e nove centavos) no orçamento, para posterior pagamento, observando-se ao que preceitua 
o art. 100 da Constituição Federal, destacando-se que, no referido valor, encontram-se incluídos honorários advocatícios contratuais, em 
favor de Fabiano Henrique Silva de Melo e Espólio de Claudinete Silva Barreto Muniz, no montante de R$ 2.989,29 (dois mil, novecentos 
e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos) para cada; Considerando o teor da análise jurídica de fl . 3, ofi cie-se ao Juízo a quo, 
encaminhando-lhe cópia da presente Decisão, para que seja apresentado o correspondente contrato de honorários, facultando-se às 
partes os devidos esclarecimentos acerca da questão; Superado o impasse, chegando-se a vez de pagamento do presente Precatório 
e constatada a sufi ciência de recursos, determino à Diretoria de Precatórios que proceda à confecção de Alvarás em favor de Genival 
Oliveira da Silva (CPF n° 036.803.104-71), Fabiano Henrique Silva de Melo (CPF nº 026.721.164-31) e Espólio de Claudinete Silva 
Barreto (CPF nº 079.090.204-49), devendo haver, quando do pagamento, a correção dos valores devidos, procedendo-se aos descontos 
e recolhimentos legais, se for o caso, e à juntada dos respectivos comprovantes aos autos; Não havendo pronunciamento judicial ou das 
partes sobre o questionamento ora suscitado até a disponibilidade de recursos fi nanceiros para pagamento do Precatório, reitere-se o 
Ofício ao Juízo de Execução; Por fi m, resolvida a questão suscitada e efetuado o pagamento devido, comunique-se ao Juízo de origem e 
ao ente devedor, este via portal eletrônico, e proceda-se ao arquivamento dos presentes autos. Intimem-se as partes e ofi cie-se ao Juízo 
de origem como acima determinado. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió/AL,22 de junho de 2021 Desembargador KLEVER 
RÊGO LOUREIRO Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500290-49.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credor : José Washington da Silva Costa

Advogado : Fabiano Henrique Silva de Melo (OAB: 6276/AL)
Advogada : Claudinete Silva Barreto Muniz (OAB: 1205/AL)
Devedor : Município de Porto Calvo
Procurador : Daniel Cordeiro de França Casado (OAB: 14641/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credor, José Washington da Silva Costa 
e, como devedor, o Município de Porto Calvo. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos jurídicos e contábeis do presente 
requisitório, atestou sua regularidade, conforme informações de páginas 3/5. Todavia, na análise jurídica, verifi cou-se o seguinte: Não foi 
encaminhado o contrato de honorários do advogado Fabiano Henrique Silva de Melo, comprovando a autorização do referido desconto. 
Com efeito, compete ao Juízo de Execução indicar o nome do benefi ciário do crédito, quando do envio do Ofício de Requisição e, no 
caso posto, os advogados Fabiano Henrique Silva de Melo e Claudinete Silva Barreto Muniz foram apontados como titulares do valor 
relativo aos honorários contratuais. Nesse sentido, não se mostra razoável devolver a Requisição de Pagamento à Unidade Judiciária 
de origem, uma vez que a apresentação do contrato de honorários pode ser realizada durante o correr dos presentes autos. Com isso, 
busca-se evitar o prolongamento desnecessário do feito e a consequente penalização desmotivada do credor, que há tanto anseia pela 
satisfação de seu crédito. Ante todo o exposto, DECIDO nos seguintes termos: Diante do preenchimento dos requisitos da Resolução 
nº 17, de 14 de maio de 2020, deste Tribunal de Justiça, e com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, DEFIRO 
o pagamento do crédito de natureza alimentar e determino a expedição de Ofício ao representante legal do Município de Porto Calvo, 
informando-o acerca da presente Decisão, procedendo-se à inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl s. 887/888), de R$ 34.717,03 
(trinta e quatro mil, setecentos e dezessete reais e três centavos) no orçamento, para posterior pagamento, observando-se ao que 
preceitua o art. 100 da Constituição Federal, destacando-se que, no referido valor, encontram-se incluídos honorários advocatícios 
contratuais, em favor de Fabiano Henrique Silva de Melo e Espólio de Claudinete Silva Barreto Muniz, no montante de R$ 3.471,71 (três 
mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e um centavos) para cada; Considerando o teor da análise jurídica de fl . 3, ofi cie-se 
ao Juízo a quo, encaminhando-lhe cópia da presente Decisão, para que seja apresentado o correspondente contrato de honorários, 
facultando-se às partes os devidos esclarecimentos acerca da questão; Superado o impasse, chegando-se a vez de pagamento do 
presente Precatório e constatada a sufi ciência de recursos, determino à Diretoria de Precatórios que proceda à confecção de Alvarás 
em favor de José Washington da Silva Costa (CPF n° 757.968.054-87), Fabiano Henrique Silva de Melo (CPF nº 026.721.164-31) e 
Espólio de Claudinete Silva Barreto (CPF nº 079.090.204-49), devendo haver, quando do pagamento, a correção dos valores devidos, 
procedendo-se aos descontos e recolhimentos legais, se for o caso, e à juntada dos respectivos comprovantes aos autos; Não havendo 
pronunciamento judicial ou das partes sobre o questionamento ora suscitado até a disponibilidade de recursos fi nanceiros para 
pagamento do Precatório, reitere-se o Ofício ao Juízo de Execução; Por fi m, resolvida a questão suscitada e efetuado o pagamento 
devido, comunique-se ao Juízo de origem e ao ente devedor, este via portal eletrônico, e proceda-se ao arquivamento dos presentes 
autos. Intimem-se as partes e ofi cie-se ao Juízo de origem como acima determinado. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió/
AL,22 de junho de 2021 Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500291-34.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
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Credor : Reginaldo Heleno da Silva
Advogado : Fabiano Henrique Silva de Melo (OAB: 6276/AL)
Advogada : Claudinete Silva Barreto Muniz (OAB: 1205/AL)
Devedor : Município de Porto Calvo
Procurador : Daniel Cordeiro de França Casado (OAB: 14641/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credor, Reginaldo Heleno da Silva e, 
como devedor, o Município de Porto Calvo. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos jurídicos e contábeis do presente 
requisitório, atestou sua regularidade, conforme informações de páginas 3/5. Todavia, na análise jurídica, verifi cou-se o seguinte: Não foi 
encaminhado o contrato de honorários do advogado Fabiano Henrique Silva de Melo, comprovando a autorização do referido desconto. 
Com efeito, compete ao Juízo de Execução indicar o nome do benefi ciário do crédito, quando do envio do Ofício de Requisição e, no 
caso posto, os advogados Fabiano Henrique Silva de Melo e Claudinete Silva Barreto Muniz foram apontados como titulares do valor 
relativo aos honorários contratuais. Nesse sentido, não se mostra razoável devolver a Requisição de Pagamento à Unidade Judiciária 
de origem, uma vez que a apresentação do contrato de honorários pode ser realizada durante o correr dos presentes autos. Com isso, 
busca-se evitar o prolongamento desnecessário do feito e a consequente penalização desmotivada do credor, que há tanto anseia pela 
satisfação de seu crédito. Ante todo o exposto, DECIDO nos seguintes termos: Diante do preenchimento dos requisitos da Resolução 
nº 17, de 14 de maio de 2020, deste Tribunal de Justiça, e com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, DEFIRO 
o pagamento do crédito de natureza alimentar e determino a expedição de Ofício ao representante legal do Município de Porto Calvo, 
informando-o acerca da presente Decisão, procedendo-se à inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl s. 887/888), de R$ 34.500,40 
(trinta e quatro mil, quinhentos reais e quarenta centavos) no orçamento, para posterior pagamento, observando-se ao que preceitua 
o art. 100 da Constituição Federal, destacando-se que, no referido valor, encontram-se incluídos honorários advocatícios contratuais, 
em favor de Fabiano Henrique Silva de Melo e Espólio de Claudinete Silva Barreto Muniz, no montante de R$ 3.450,04 (três mil, 
quatrocentos e cinquenta reais e quatro centavos) para cada; Considerando o teor da análise jurídica de fl . 3, ofi cie-se ao Juízo a quo, 
encaminhando-lhe cópia da presente Decisão, para que seja apresentado o correspondente contrato de honorários, facultando-se às 
partes os devidos esclarecimentos acerca da questão; Superado o impasse, chegando-se a vez de pagamento do presente Precatório 
e constatada a sufi ciência de recursos, determino à Diretoria de Precatórios que proceda à confecção de Alvarás em favor de Reginaldo 
Heleno da Silva (CPF n° 029.695.504-31), Fabiano Henrique Silva de Melo (CPF nº 026.721.164-31) e Espólio de Claudinete Silva 
Barreto (CPF nº 079.090.204-49), devendo haver, quando do pagamento, a correção dos valores devidos, procedendo-se aos descontos 
e recolhimentos legais, se for o caso, e à juntada dos respectivos comprovantes aos autos; Não havendo pronunciamento judicial ou das 
partes sobre o questionamento ora suscitado até a disponibilidade de recursos fi nanceiros para pagamento do Precatório, reitere-se o 
Ofício ao Juízo de Execução; Por fi m, resolvida a questão suscitada e efetuado o pagamento devido, comunique-se ao Juízo de origem e 
ao ente devedor, este via portal eletrônico, e proceda-se ao arquivamento dos presentes autos. Intimem-se as partes e ofi cie-se ao Juízo 
de origem como acima determinado. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió/AL,22 de junho de 2021 Desembargador KLEVER 
RÊGO LOUREIRO Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500293-04.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credor : Manoel José da Silva

Advogado : Fabiano Henrique Silva de Melo (OAB: 6276/AL)
Advogada : Claudinete Silva Barreto Muniz (OAB: 1205/AL)
Devedor : Município de Porto Calvo
Procurador : Daniel Cordeiro de França Casado (OAB: 14641/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credor, Manoel José da Silva e, como 
devedor, o Município de Porto Calvo. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos contábeis do presente Requisitório, atestou sua 
regularidade, conforme informações de página 5. Todavia, nas análises jurídica e contábil (fl s. 3/5), verifi cou-se o seguinte: O valor do 
credor a ser requisitado deveria ter sido R$ 25.067,35, conforme a informação dos cálculos de fl s. 979. O contrato estipula 20% sobre o 
valor atrasado e 3% para despesas processuais. Nos casos similares (requisições 2021/171 a 2021/174), a unidade judiciária requisitou 
80% - 20%. Sem maiores detralhes sobre os acontecimentos, sugiro aguardar a manifestação das partes sobre a divisão dos valoers. 
Com efeito, compete ao Juízo de origem instruir o Ofício de Requisição com a indicação do montante total devido a cada benefi ciário, 
constando o principal corrigido, o índice de juros ou da taxa SELIC, se for o caso, e o correspondente valor. Todavia, mediante despacho 
proferido à fl . 6, visando a garantir a celeridade na concretização do direito já reconhecido em Sentença transitada em julgado, entendeu-
se que os vícios constantes no requisitório poderiam ser corrigidos durante a tramitação do Precatório. Nesse sentido, não se mostra 
razoável devolver a Requisição de Pagamento à Unidade Judiciária de origem, uma vez que as questões levantadas pelo Setor Contábil 
podem ser devidamente esclarecida durante o correr dos presentes autos. Com isso, busca-se evitar o prolongamento desnecessário 
do feito e a consequente penalização desmotivada do credor, que há tanto anseia pela satisfação de seu crédito. Ante todo o exposto, 
DECIDO nos seguintes termos: Diante do preenchimento dos requisitos da Resolução nº 17, de 14 de maio de 2020, deste Tribunal 
de Justiça, e com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, DEFIRO o pagamento do crédito de natureza alimentar 
e determino a expedição de Ofício ao representante legal do Município de Porto Calvo, informando-o acerca da presente Decisão, 
procedendo-se à inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl s. 890/891), de R$ 33.071,09 (trinta e três mil, setenta e um reais e nove 
centavos) no orçamento, para posterior pagamento, observando-se ao que preceitua o art. 100 da Constituição Federal, destacando-
se que, no referido valor, encontram-se incluídos honorários advocatícios contratuais, em favor de Fabiano Henrique Silva de Melo e 
Espólio de Claudinete Silva Barreto Muniz, no montante de R$ 3.803,17 (três mil, oitocentos e três reais e dezessete centavos) para 
cada; Considerando o teor da análise jurídica de fl . 3, ofi cie-se ao Juízo a quo, encaminhando-lhe cópia da presente Decisão, para que 
seja apresentado o correspondente contrato de honorários, facultando-se às partes os devidos esclarecimentos acerca da questão; 
Superado o impasse, chegando-se a vez de pagamento do presente Precatório e constatada a sufi ciência de recursos, determino à 
Diretoria de Precatórios que proceda à confecção de Alvarás em favor de Manoel José da Silva (CPF n° 041.583.134-22), Fabiano 
Henrique Silva de Melo (CPF nº 026.721.164-31) e Espólio de Claudinete Silva Barreto (CPF nº 079.090.204-49), devendo haver, 
quando do pagamento, a correção dos valores devidos, procedendo-se aos descontos e recolhimentos legais, se for o caso, e à juntada 
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dos respectivos comprovantes aos autos; Não havendo pronunciamento judicial ou das partes sobre o impasse ora suscitado até a 
disponibilidade de recursos fi nanceiros para pagamento do Precatório, mais uma vez com vistas a garantir a celeridade e resguardar o 
patrimônio público, determino a expedição de Alvará para levantamento apenas do valor incontroverso, segundo cálculos apresentados 
pela Diretoria de Precatórios, mantendo o restante da quantia caucionada até a defi nição jurídica da situação, a fi m de viabilizar o regular 
pagamento dos credores constantes na ordem cronológica prevista na Constituição Federal; Por fi m, resolvida a questão suscitada 
e efetuado o pagamento devido, comunique-se ao Juízo de origem e ao ente devedor, este via portal eletrônico, e proceda-se ao 
arquivamento dos presentes autos. Intimem-se as partes e ofi cie-se ao Juízo de origem como acima determinado. Publique-se. Intimem-
se. Cumpra-se. Maceió/AL,22 de junho de 2021 Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO Presidente do Tribunal de Justiça de 
Alagoas

Precatório n.º 0500294-86.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credor : Cristiano Fernando de Oliveira Mendonça

Advogado : Rommel Omena Prado (OAB: 9037/AL)
Advogado : Abelardo da Rocha Prado Neto (OAB: 8478/AL)
Devedor : Município de Porto Calvo
Procurador : Daniel Cordeiro de França Casado (OAB: 14641/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credor, Cristiano Fernando de Oliveira 
Mendonça e, como devedor, o Município de Porto Calvo. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos jurídicos e contábeis do 
presente requisitório, atestou sua regularidade, conforme informações de páginas 3/5. Assim, diante do preenchimento dos requisitos da 
Resolução nº 17, de 14 de maio de 2020, deste Tribunal de Justiça, e com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, 
DEFIRO o pagamento do crédito de natureza alimentar e determino a expedição de Ofício ao representante legal do Município de Porto 
Calvo, informando-o acerca da presente Decisão, procedendo-se à inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl . 102), de R$ 8.138,48 
(oito mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos) no orçamento, para posterior pagamento, observando-se ao que preceitua 
o art. 100 da Constituição Federal. Desse modo, deve o requisitório em tela fi car aguardando a sua vez de pagamento conforme inscrição 
na lista, bem como a provisão de fundos. Outrossim, chegando-se a vez de pagamento do presente Precatório e constatada a sufi ciência 
de recursos, determino à Diretoria de Precatórios que proceda à confecção de Alvará em favor de Cristiano Fernando de Oliveira 
Mendonça (CPF nº 037.748.954-90), no valor, atualizado em 31/05/2021, de R$ 8.138,48 (oito mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e 
oito centavos), devendo haver, quando do pagamento, a correção do valor devido, procedendo-se aos descontos e recolhimentos legais, 
se for o caso, e à juntada dos respectivos comprovantes aos autos. Após o pagamento, ofi cie-se ao Juízo de origem e comunique-se, por 
meio do portal eletrônico, ao ente devedor. Por fi m, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió/AL,22 
de junho de 2021 Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500295-71.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credora : Núbia Márcia Monteiro Costa

Advogado : Denis Tavares de França (OAB: 5083/AL)
Devedor : Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas - Detran
Procurador : Ronaldo Félix de Oliveira (OAB: 2614/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credor, Núbia Márcia Monteiro Costa e, 
como devedor, o Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas - Detran. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos jurídicos 
e contábeis do presente requisitório, atestou sua regularidade, conforme informações de páginas 3/5. Assim, diante do preenchimento 
dos requisitos da Resolução nº 17, de 14 de maio de 2020, deste Tribunal de Justiça, e com base na legislação acerca do procedimento 
de Precatórios, DEFIRO o pagamento do crédito de natureza comum e determino a expedição de Ofício ao representante legal do 
Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas - Detran, informando-o acerca da presente Decisão, procedendo-se à inclusão do valor, 
atualizado em 31/05/2021 (fl . 42), de R$ 11.696,50 (onze mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) no orçamento, 
para posterior pagamento, observando-se ao que preceitua o art. 100 da Constituição Federal. Destaque-se que, no referido valor, 
encontram-se incluídos honorários advocatícios contratuais, em favor de Denis Tavares de França, no montante de R$ 2.338,42 (dois 
mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos). Desse modo, deve o requisitório em tela fi car aguardando a sua vez de 
pagamento conforme inscrição na lista, bem como a provisão de fundos. Outrossim, chegando-se a vez de pagamento do presente 
Precatório e constatada a sufi ciência de recursos, determino à Diretoria de Precatórios que proceda à confecção de Alvarás em favor 
de Núbia Márcia Monteiro Costa (CPF nº 449.197.274-53), no valor, atualizado em 31/05/2021, de R$ 9.358,08 (nove mil, trezentos e 
cinquenta e oito reais e oito centavos), bem como, a título de honorários advocatícios contratuais, em favor de Denis Tavares de França 
(CPF nº 520.933.364-72) no valor, atualizado em 31/05/2021, de R$ 2.338,42 (dois mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta e dois 
centavos), devendo haver, quando do pagamento, a correção do valor devido, procedendo-se aos descontos e recolhimentos legais, se 
for o caso, e à juntada dos respectivos comprovantes aos autos. Após o pagamento, ofi cie-se ao Juízo de origem e comunique-se, por 
meio do portal eletrônico, ao ente devedor. Por fi m, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió/AL,22 
de junho de 2021 Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500296-56.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
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Credora : Maubia Barros Padilha Farias
Advogado : CLAUDEMIR BARBOSA DA ROCHA (OAB: 8460/AL)
Devedor : Município de Palmeira dos Indios
Procurador : Roberto Carlos Pontes (OAB: 3767/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credor, Maubia Barros Padilha Farias 
e, como devedor, o Município de Palmeira dos Índios. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos jurídicos e contábeis do 
presente requisitório, atestou sua regularidade, conforme informações de páginas 3/5. Assim, diante do preenchimento dos requisitos da 
Resolução nº 17, de 14 de maio de 2020, deste Tribunal de Justiça, e com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, 
DEFIRO o pagamento do crédito de natureza alimentar e determino a expedição de Ofício ao representante legal do Município de 
Palmeira dos Índios, informando-o acerca da presente Decisão, procedendo-se à inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl . 56), 
de R$ 29.904,52 (vinte e nove mil, novecentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos) no orçamento, para posterior pagamento, 
observando-se ao que preceitua o art. 100 da Constituição Federal. Destaque-se que, no referido valor, encontram-se incluídos 
honorários advocatícios contratuais, em favor de Claudemir Barbosa da Rocha, no montante de R$ 5.980,90 (cinco mil, novecentos 
e oitenta reais e noventa centavos). Desse modo, deve o requisitório em tela fi car aguardando a sua vez de pagamento conforme 
inscrição na lista, bem como a provisão de fundos. Outrossim, chegando-se a vez de pagamento do presente Precatório e constatada 
a sufi ciência de recursos, determino à Diretoria de Precatórios que proceda à confecção de Alvarás em favor de Maubia Barros Padilha 
Farias (CPF nº 095.118.454-70) no valor, atualizado em 31/05/2021, de R$ 23.923,62 (vinte e três mil, novecentos e vinte e três reais e 
sessenta e dois centavos), bem como, a título de honorários advocatícios contratuais, em favor de Claudemir Barbosa da Rocha (CPF 
nº 035.114.184-70) no valor, atualizado em 31/05/2021, de R$ 5.980,90 (cinco mil, novecentos e oitenta reais e noventa centavos), 
devendo haver, quando do pagamento, a correção do valor devido, procedendo-se aos descontos e recolhimentos legais, se for o caso, 
e à juntada dos respectivos comprovantes aos autos. Após o pagamento, ofi cie-se ao Juízo de origem e comunique-se, por meio do 
portal eletrônico, ao ente devedor. Por fi m, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió/AL,22 de 
junho de 2021 Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500297-41.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credor : Continguiba e Vieira Ltda ( Biomed Laboratórios )

Soc. Advogados : Omena Advocacia e Consultoria (OAB: 282/AL)
Devedor : Município de Cajueiro
Procurador : Carlos Bernardo (OAB: 5908/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credor, Continguiba e Vieira Ltda (Biomed 
Laboratórios) e, como devedor, o Município de Cajueiro. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos jurídicos e contábeis do 
presente requisitório, atestou sua regularidade, conforme informações de páginas 3/5. Assim, diante do preenchimento dos requisitos da 
Resolução nº 17, de 14 de maio de 2020, deste Tribunal de Justiça, e com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, 
DEFIRO o pagamento do crédito de natureza comum e determino a expedição de Ofício ao representante legal do Município de Cajueiro, 
informando-o acerca da presente Decisão, procedendo-se à inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl . 60), de R$ 30.904,62 (trinta 
mil, novecentos e quatro reais e sessenta e dois centavos) no orçamento, para posterior pagamento, observando-se ao que preceitua 
o art. 100 da Constituição Federal. Destaque-se que, no referido valor, encontram-se incluídos honorários advocatícios contratuais, 
em favor de Omena Advocacia e Consultoria, no montante de R$ 6.180,93 (seis mil, cento e oitenta reais e noventa e três centavos). 
Desse modo, deve o requisitório em tela fi car aguardando a sua vez de pagamento conforme inscrição na lista, bem como a provisão 
de fundos. Outrossim, chegando-se a vez de pagamento do presente Precatório e constatada a sufi ciência de recursos, determino à 
Diretoria de Precatórios que proceda à confecção de Alvarás em favor de Continguiba e Vieira Ltda. - Biomed Laboratórios (CNPJ nº 
09.165.138/0003-87) no valor, atualizado em 31/05/2021, de R$ 24.723,69 (vinte e quatro mil, setecentos e vinte e três reais e sessenta 
e nove centavos), bem como, a título de honorários advocatícios contratuais, em favor de Omena Advocacia e Consultoria (CNPJ nº 
13.726.086/0001-86) no valor, atualizado em 31/05/2021, de R$ 6.180,93 (seis mil, cento e oitenta reais e noventa e três centavos), 
devendo haver, quando do pagamento, a correção do valor devido, procedendo-se aos descontos e recolhimentos legais, se for o caso, 
e à juntada dos respectivos comprovantes aos autos. Após o pagamento, ofi cie-se ao Juízo de origem e comunique-se, por meio do 
portal eletrônico, ao ente devedor. Por fi m, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió/AL,22 de 
junho de 2021 Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500298-26.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credor : Gustavo Pontes de Miranda Oliveira

Soc. Advogados : G & F Advogados Associados
Soc. Advogados : Lima & Vieira Rocha Advogados Associados
Devedor : Município de Paripueira
Procurador : Filipe Marinho Vitório Cavalcante (OAB: 9389/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credor, Gustavo Pontes de Miranda Oliveira 
e, como devedor, o Município de Paripueira. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos jurídicos e contábeis do presente 
requisitório, verifi cou o seguinte (fl s. 3/5): O valor de acordo com a planilha de fl s. 70/71 deveria ser de R$ 424.513,59. No entanto o 
total da requisição veio R$ 509.416,29. De acordo com as fl s. 70/71 (sentença homologa os valores de fl s. 46/71) o valor total deveria 
ser R$ 424.513,59, e a requisição totaliza R$ 509.416,29. Ocorreu a soma dos valores dos honorários contratuais. Em princípio, os 
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valores corretos deveriam ser os do item 4. Nos termos do art. 7º, IV, da Resolução nº 17/2020, do Tribunal de Justiça de Alagoas, 
compete ao Juízo de origem instruir o Ofício requisitório com a indicação do valor total devido a cada benefi ciário e do montante global 
da Requisição, constando o principal corrigido, o índice de juros ou da taxa SELIC, se for o caso, e o correspondente valor. Todavia, 
mediante despacho proferido à fl . 6, visando a garantir a celeridade na concretização do direito já reconhecido em Sentença transitada 
em julgado, entendeu-se que os vícios constantes no presente requisitório poderiam ser corrigidos durante a tramitação do Precatório. 
Nesse sentido, não se mostra razoável devolver a Requisição de Pagamento à Unidade Judiciária de origem, uma vez que as questões 
levantadas pela Diretoria de Precatórios podem ser devidamente esclarecida durante o correr dos presentes autos. Assim, busca-se 
evitar o prolongamento desnecessário do feito e a consequente penalização desmotivada do credor, que há tanto anseia pela satisfação 
de seu crédito. Ante todo o exposto, DECIDO nos seguintes termos: Com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, 
bem como a fi m de garantir celeridade no cumprimento de Sentenças judiciais já transitadas em julgado, DEFIRO o pagamento do 
crédito de natureza alimentar e determino a expedição de Ofício ao representante legal do Município de Paripueira, informando-o acerca 
da presente Decisão, procedendo-se à inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl s. 189/190), de R$ 582.337,97 (quinhentos e 
oitenta e dois mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos) no orçamento, para posterior pagamento, observando-se ao 
que preceitua o art. 100 da Constituição Federal, destacando-se que, no referido valor, encontram-se incluídos honorários advocatícios 
contratuais, em favor de G & F Advogados Associados e de Lima & Vieira Rocha Advogados Associados, no montante de R$ 58.233,80 
(cinquenta e oito mil, duzentos e trinta e três reais e oitenta centavos) para cada; Considerando o teor das análises jurídica e contábil (fl s. 
3/5), ofi cie-se ao Juízo a quo, encaminhando-lhe cópia da presente Decisão, para que sejam esclarecidos, defi nitivamente, os aspectos 
suscitados pela Diretoria de Precatórios, facultando-se às partes a prestação das devidas informações acerca da questão; Superado 
o impasse, chegando-se a vez de pagamento do presente Precatório e constatada a sufi ciência de recursos, determino à Diretoria de 
Precatórios que proceda à confecção de Alvarás liberatórios em favor de Gustavo Pontes de Miranda Oliveira (CPF nº 803.583.814-87), 
bem como, a título de honorários advocatícios contratuais, em favor de G & F Advogados Associados (CNPJ nº 10.877.673/0001-88) e 
de Lima & Vieira Rocha Advogados Associados (CNPJ nº 17.819.975/0001-49), devendo haver, quando do pagamento, a correção do 
valor devido, procedendo-se aos descontos e recolhimentos legais, se for o caso, e à juntada dos respectivos comprovantes aos autos; 
Não havendo pronunciamento judicial ou das partes sobre o impasse ora suscitado até a disponibilidade de recursos fi nanceiros para 
pagamento do Precatório, mais uma vez com vistas a garantir a celeridade e resguardar o patrimônio público, determino a expedição 
de Alvarás para levantamento apenas do valor incontroverso, segundo cálculos apresentados pela Diretoria de Precatórios, a fi m de 
viabilizar o regular pagamento dos credores constantes na ordem cronológica prevista na Constituição Federal; Por fi m, resolvida a 
questão suscitada e efetuado o pagamento devido, comunique-se ao Juízo de origem e ao ente devedor, este via portal eletrônico, 
e proceda-se ao arquivamento dos presentes autos. Intimem-se as partes e ofi cie-se ao Juízo de origem como acima determinado. 
Publique-se, intime-se e cumpra-se. Maceió/AL, 22 de junho de 2021 Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO Presidente do 
Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500303-48.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credora : Glauquia Heires Rocha e Passos

Soc. Advogados : Clênio Pacheco Franco Advogado e Consultores Jurídicos
Devedor : Estado de Alagoas
Procurador : Walter Campos de Oliveira (OAB: 7724B/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credor, Glauquia Heires Rocha e Passos e, 
como devedor, o Estado de Alagoas. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos contábeis do presente Requisitório, atestou sua 
regularidade, conforme informações de página 5. Todavia, na análise jurídica (fl s. 3/4), verifi cou-se o seguinte: Não foi encaminhado o 
contrato de honorários, para confi rmar quem seria o benefi ciário dos honorários advocatícios contratuais. Com efeito, compete ao Juízo 
de Execução indicar os nomes dos benefi ciários do crédito, quando do envio do Ofício de Requisição e, no caso posto, o Escritório 
Clênio Pacheco Franco Advogados e Consultores Jurídicos foi apontado como titular do valor relativo aos honorários contratuais. Nesse 
sentido, não se mostra razoável devolver a Requisição de Pagamento à Unidade Judiciária de origem, uma vez que a apresentação 
do contrato de honorários pode ser realizada durante o correr dos presentes autos. Com isso, busca-se evitar o prolongamento 
desnecessário do feito e a consequente penalização desmotivada do credor, que há tanto anseia pela satisfação de seu crédito. Ante 
todo o exposto, DECIDO nos seguintes termos: Diante do preenchimento dos requisitos da Resolução nº 17, de 14 de maio de 2020, 
deste Tribunal de Justiça, e com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, DEFIRO o pagamento do crédito de 
natureza alimentar e determino a expedição de Ofício ao Governador do Estado de Alagoas, informando-o acerca da presente Decisão, 
procedendo-se à inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl . 333), de R$ 108.693,10 (cento e oito mil, seiscentos e noventa e três 
reais e dez centavos) no orçamento, para posterior pagamento, observando-se ao que preceitua o art. 100 da Constituição Federal, 
destacando-se que, no referido valor, encontram-se incluídos honorários advocatícios contratuais, em favor de Clênio Pacheco Franco 
Advogados e Consultores Jurídicos, no montante de R$ 16.303,97 (dezesseis mil, trezentos e três reais e noventa e sete centavos) para 
cada; Considerando o teor da análise jurídica de fl . 3, ofi cie-se ao Juízo a quo, encaminhando-lhe cópia da presente Decisão, para que 
seja apresentado o correspondente contrato de honorários, facultando-se às partes os devidos esclarecimentos acerca da questão; 
Superado o impasse, chegando-se a vez de pagamento do presente Precatório e constatada a sufi ciência de recursos, determino à 
Diretoria de Precatórios que proceda à confecção de Alvarás em favor de Glauquia Heires Rocha e Passos (CPF n° 740.604.654-53), 
no valor, atualizado em 31/05/2021, de R$ 92.389,13 (noventa e dois mil, trezentos e oitenta e nove reais e treze centavos), e, a título 
de honorários contratuais, em favor de Clênio Pacheco Franco Advogados e Consultores Jurídicos (CNPJ nº 04.408.182/0001-95), no 
valor, atualizado em 31/05/2021, de R$ 16.303,97 (dezesseis mil, trezentos e três reais e noventa e sete centavos), devendo haver, 
quando do pagamento, a correção dos valores devidos, procedendo-se aos descontos e recolhimentos legais, se for o caso, e à juntada 
dos respectivos comprovantes aos autos; Não havendo pronunciamento judicial ou das partes sobre o questionamento ora suscitado 
até a disponibilidade de recursos fi nanceiros para pagamento do Precatório, reitere-se o Ofício ao Juízo de Execução; Por fi m, resolvida 
a questão suscitada e efetuado o pagamento devido, comunique-se ao Juízo de origem e ao ente devedor, este via portal eletrônico, 
e proceda-se ao arquivamento dos presentes autos. Intimem-se as partes e ofi cie-se ao Juízo de origem como acima determinado. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Maceió/AL,22 de junho de 2021 Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO Presidente do 
Tribunal de Justiça de Alagoas
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Precatório n.º 0500304-33.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credor : Suely Silva Calheiros da Rosa

Soc. Advogados : Clênio Pacheco Franco Advogado e Consultores Jurídicos
Devedor : Estado de Alagoas
Procurador : Walter Campos de Oliveira (OAB: 7724B/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credor, Suely Silva Calheiros da Rosa e, 
como devedor, o Estado de Alagoas. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos contábeis do presente Requisitório, atestou sua 
regularidade, conforme informações de página 5. Todavia, na análise jurídica (fl s. 3/4), verifi cou-se o seguinte: Não foi encaminhado o 
contrato de honorários, para confi rmar quem seria o benefi ciário dos honorários advocatícios contratuais. Com efeito, compete ao Juízo 
de Execução indicar os nomes dos benefi ciários do crédito, quando do envio do Ofício de Requisição e, no caso posto, o Escritório 
Clênio Pacheco Franco Advogados e Consultores Jurídicos foi apontado como titular do valor relativo aos honorários contratuais. Nesse 
sentido, não se mostra razoável devolver a Requisição de Pagamento à Unidade Judiciária de origem, uma vez que a apresentação 
do contrato de honorários pode ser realizada durante o correr dos presentes autos. Com isso, busca-se evitar o prolongamento 
desnecessário do feito e a consequente penalização desmotivada do credor, que há tanto anseia pela satisfação de seu crédito. Ante 
todo o exposto, DECIDO nos seguintes termos: Diante do preenchimento dos requisitos da Resolução nº 17, de 14 de maio de 2020, 
deste Tribunal de Justiça, e com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, DEFIRO o pagamento do crédito de 
natureza alimentar e determino a expedição de Ofício ao Governador do Estado de Alagoas, informando-o acerca da presente Decisão, 
procedendo-se à inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl . 333), de R$ 144.201,29 (cento e quarenta e quatro mil, duzentos e 
um reais e vinte e nove centavos) no orçamento, para posterior pagamento, observando-se ao que preceitua o art. 100 da Constituição 
Federal, destacando-se que, no referido valor, encontram-se incluídos honorários advocatícios contratuais, em favor de Clênio Pacheco 
Franco Advogados e Consultores Jurídicos, no montante de R$ 21.630,18 (vinte e um mil, seiscentos e trinta reais e dezoito centavos) 
para cada; Considerando o teor da análise jurídica de fl . 3, ofi cie-se ao Juízo a quo, encaminhando-lhe cópia da presente Decisão, para 
que seja apresentado o correspondente contrato de honorários, facultando-se às partes os devidos esclarecimentos acerca da questão; 
Superado o impasse, chegando-se a vez de pagamento do presente Precatório e constatada a sufi ciência de recursos, determino à 
Diretoria de Precatórios que proceda à confecção de Alvarás em favor de Suely Silva Calheiros da Rosa (CPF n° 022.333.764-12), no 
valor, atualizado em 31/05/2021, de R$ 122.571,11 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e setenta e um reais e onze centavos), e, a título 
de honorários contratuais, em favor de Clênio Pacheco Franco Advogados e Consultores Jurídicos (CNPJ nº 04.408.182/0001-95), no 
valor, atualizado em 31/05/2021, de R$ 21.630,18 (vinte e um mil, seiscentos e trinta reais e dezoito centavos), devendo haver, quando 
do pagamento, a correção dos valores devidos, procedendo-se aos descontos e recolhimentos legais, se for o caso, e à juntada dos 
respectivos comprovantes aos autos; Não havendo pronunciamento judicial ou das partes sobre o questionamento ora suscitado até 
a disponibilidade de recursos fi nanceiros para pagamento do Precatório, reitere-se o Ofício ao Juízo de Execução; Por fi m, resolvida 
a questão suscitada e efetuado o pagamento devido, comunique-se ao Juízo de origem e ao ente devedor, este via portal eletrônico, 
e proceda-se ao arquivamento dos presentes autos. Intimem-se as partes e ofi cie-se ao Juízo de origem como acima determinado. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Maceió/AL,22 de junho de 2021 Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO Presidente do 
Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500305-18.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credor : Maria do Carmo Gonçalves Pontes

Advogado : Felipe Rebelo de Lima (OAB: 6916/AL)
Devedor : Estado de Alagoas
Procurador : Rita de Cássia Coutinho (OAB: 6270/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credor, Maria do Carmo Gonçalves Pontes e, 
como devedor, o Estado de Alagoas. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos jurídicos e contábeis do presente requisitório, 
atestou sua regularidade, conforme informações de páginas 3/5. Assim, diante do preenchimento dos requisitos da Resolução nº 17, de 
14 de maio de 2020, deste Tribunal de Justiça, e com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, DEFIRO o pagamento 
do crédito de natureza alimentar e determino a expedição de Ofício ao Governador do Estado de Alagoas, informando-o acerca da 
presente Decisão, procedendo-se à inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl . 62), de R$ 285.328,94 (duzentos e oitenta e cinco 
mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos) no orçamento, para posterior pagamento, observando-se ao que preceitua 
o art. 100 da Constituição Federal. Destaque-se que, no referido valor, encontram-se incluídos honorários advocatícios contratuais, em 
favor de Felipe Rebelo de Lima, no montante de R$ 42.799,34 (quarenta e dois mil, setecentos e noventa e nove reais e trinta e quatro 
centavos). Desse modo, deve o requisitório em tela fi car aguardando a sua vez de pagamento conforme inscrição na lista, bem como 
a provisão de fundos. Outrossim, chegando-se a vez de pagamento do presente Precatório e constatada a sufi ciência de recursos, 
determino à Diretoria de Precatórios que proceda à confecção de Alvarás em favor de Maria do Carmo Gonçalves Pontes (CPF nº 
164.428.734-04), no valor, atualizado em 31/05/2021, de R$ 242.529,60 (duzentos e quarenta e dois mil, quinhentos e vinte e nove reais 
e sessenta centavos), e, a título de honorários advocatícios contratuais, em favor de Felipe Rebelo de Lima (CPF nº 039.640.094-90), 
no valor, atualizado em 31/05/2021, de R$ 42.799,34 (quarenta e dois mil, setecentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos), 
devendo haver, quando do pagamento, a correção do valor devido, procedendo-se aos descontos e recolhimentos legais, se for o caso, 
e à juntada dos respectivos comprovantes aos autos. Após o pagamento, ofi cie-se ao Juízo de origem e comunique-se, por meio do 
portal eletrônico, ao ente devedor. Por fi m, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió/AL,22 de 
junho de 2021 Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500308-70.2021.8.02.9003
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Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credora : Ana Paula Silva Andrade

Advogado : Raphael Martiniano Dias (OAB: 6994/AL)
Advogado : Daniel Martiniano Dias (OAB: 7301/AL)
Advogado : José Freitas Dias (OAB: 5289/AL)
Advogado : Kenisson de Albuquerque Martins (OAB: 8423/AL)
Devedor : Município de Canapi
Procurador : Agnelo Baltazar Tenório Férrer (OAB: 9789/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credor, Ana Paula Silva Andrade e, como 
devedor, o Município de Canapi. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos jurídicos e contábeis do presente requisitório, 
atestou sua regularidade, conforme informações de páginas 3/5. Assim, diante do preenchimento dos requisitos da Resolução nº 17, de 
14 de maio de 2020, deste Tribunal de Justiça, e com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, DEFIRO o pagamento 
do crédito de natureza comum e determino a expedição de Ofício ao representante legal do Município de Canapi, informando-o acerca 
da presente Decisão, procedendo-se à inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl . 56), de R$ 60.158,43 (sessenta mil, cento e 
cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos) no orçamento, para posterior pagamento, observando-se ao que preceitua o art. 100 
da Constituição Federal. Desse modo, deve o requisitório em tela fi car aguardando a sua vez de pagamento conforme inscrição na 
lista, bem como provisão de fundos. Outrossim, chegando-se a vez de pagamento do presente Precatório e constatada a sufi ciência 
de recursos, determino à Diretoria de Precatórios que proceda à confecção de Alvará, em favor de Ana Paula Silva Andrade (CPF nº 
027.959.164-01), no valor, atualizado em 31/05/2021, de R$ 60.158,43 (sessenta mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta e três 
centavos), devendo haver, quando do pagamento, a correção do valor devido, procedendo-se aos descontos e recolhimentos legais, se 
for o caso, e à juntada dos respectivos comprovantes aos autos. Após o pagamento, ofi cie-se ao Juízo de origem e comunique-se, por 
meio do portal eletrônico, ao ente devedor. Por fi m, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió/AL,22 
de junho de 2021 Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500309-55.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credora : Leila Rafaela Correia de Almeida

Advogado : Marcos Paulo Rodrigues de Oliveira (OAB: 8534/AL)
Devedor : Município de Santana do Mundaú
Procurador : Rubens Marcelo Pereira da Silva (OAB: 6638/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credor, Leila Rafaela Correia de Almeida 
e, como devedor, o Município de Santana do Mundaú. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos jurídicos e contábeis do 
presente requisitório, atestou sua regularidade, conforme informações de páginas 3/5. Assim, diante do preenchimento dos requisitos da 
Resolução nº 17, de 14 de maio de 2020, deste Tribunal de Justiça, e com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, 
DEFIRO o pagamento do crédito de natureza alimentar e determino a expedição de Ofício ao representante legal do Município de 
Santana do Mundaú , informando-o acerca da presente Decisão, procedendo-se à inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl . 
83), de R$ 81.095,52 (oitenta e um mil, noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos) no orçamento, para posterior pagamento, 
observando-se ao que preceitua o art. 100 da Constituição Federal. Desse modo, deve o requisitório em tela fi car aguardando a sua vez 
de pagamento conforme inscrição na lista, bem como provisão de fundos. Outrossim, chegando-se a vez de pagamento do presente 
Precatório e constatada a sufi ciência de recursos, determino à Diretoria de Precatórios que proceda à confecção de Alvará, em favor 
de Leila Rafaela Correia de Almeida (CPF nº 043.828.854-85), no valor, atualizado em 31/05/2021, de R$ 81.095,52 (oitenta e um mil, 
noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos), devendo haver, quando do pagamento, a correção do valor devido, procedendo-se 
aos descontos e recolhimentos legais, se for o caso, e à juntada dos respectivos comprovantes aos autos. Após o pagamento, ofi cie-se 
ao Juízo de origem e comunique-se, por meio do portal eletrônico, ao ente devedor. Por fi m, arquivem-se os presentes autos. Publique-
se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió/AL,22 de junho de 2021 Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO Presidente do Tribunal de 
Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500310-40.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credor : Kleverson Edvaldo Daniel da Silva

Defensor P : Nicolle Januzi de Almeida Rocha (OAB: 11832/AL)
Devedor : Estado de Alagoas
Procurador : Helder Braga Arruda Júnior (OAB: 11935B/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credor, Kleverson Edvaldo Daniel da Silva e, 
como devedor, o Estado de Alagoas. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos jurídicos e contábeis do presente requisitório, 
atestou sua regularidade, conforme informações de páginas 3/5. Assim, diante do preenchimento dos requisitos da Resolução nº 17, de 
14 de maio de 2020, deste Tribunal de Justiça, e com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, DEFIRO o pagamento 
do crédito de natureza comum e determino a expedição de Ofício ao Governador do Estado, informando-o acerca da presente Decisão, 
procedendo-se à inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl . 53), de R$ 34.952,33 (trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta e 
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dois reais e trinta e três centavos) no orçamento, para posterior pagamento, observando-se ao que preceitua o art. 100 da Constituição 
Federal. Desse modo, deve o requisitório em tela fi car aguardando a sua vez de pagamento conforme inscrição na lista, bem como 
provisão de fundos. Outrossim, chegando-se a vez de pagamento do presente Precatório e constatada a sufi ciência de recursos, 
determino à Diretoria de Precatórios que proceda à confecção de Alvará, em favor de Kleverson Edvaldo Daniel da Silva (CPF nº 
086.518.834-39), no valor, atualizado em 31/05/2021, de R$ 34.952,33 (trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e 
três centavos), devendo haver, quando do pagamento, a correção do valor devido, procedendo-se aos descontos e recolhimentos legais, 
se for o caso, e à juntada dos respectivos comprovantes aos autos. Após o pagamento, ofi cie-se ao Juízo de origem e comunique-se, por 
meio do portal eletrônico, ao ente devedor. Por fi m, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió/AL,22 
de junho de 2021 Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500311-25.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credor : Carlos Henrique Costa Silva

Advogado : Wallisson Mayk Fernandes de Farias (OAB: 10321/AL)
Devedor : Município de Limoeiro de Anadia
Procurador : Jéssica Nayara Guilherme Alves Oliveira (OAB: 13214/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credor, Carlos Henrique Costa Silva e, como 
devedor, o Estado de Alagoas. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos jurídicos e contábeis do presente requisitório, atestou 
sua regularidade, conforme informações de páginas 3/5. Assim, diante do preenchimento dos requisitos da Resolução nº 17, de 14 de 
maio de 2020, deste Tribunal de Justiça, e com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, DEFIRO o pagamento do 
crédito de natureza comum e determino a expedição de Ofício ao Governador do Estado, informando-o acerca da presente Decisão, 
procedendo-se à inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl . 41), de R$ 30.942,95 (trinta mil, novecentos e quarenta e dois reais e 
noventa e cinco centavos) no orçamento, para posterior pagamento, observando-se ao que preceitua o art. 100 da Constituição Federal. 
Desse modo, deve o requisitório em tela fi car aguardando a sua vez de pagamento conforme inscrição na lista, bem como provisão 
de fundos. Outrossim, chegando-se a vez de pagamento do presente Precatório e constatada a sufi ciência de recursos, determino à 
Diretoria de Precatórios que proceda à confecção de Alvará, em favor de Carlos Henrique Costa Silva (CPF nº 039.757.044-97), no 
valor, atualizado em 31/05/2021, de R$ 30.942,95 (trinta mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos), devendo 
haver, quando do pagamento, a correção do valor devido, procedendo-se aos descontos e recolhimentos legais, se for o caso, e à 
juntada dos respectivos comprovantes aos autos. Após o pagamento, ofi cie-se ao Juízo de origem e comunique-se, por meio do portal 
eletrônico, ao ente devedor. Por fi m, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió/AL,22 de junho de 
2021 Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500312-10.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credora : Maria Edilma Martins da Rocha

Advogado : Maurício Guimarães Cursino (OAB: 8574/AL)
Devedor : Município de Santana do Mundaú
Procurador : Rubens Marcelo Pereira da Silva (OAB: 6638/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credor, Maria Edilma Martins da Rocha 
e, como devedor, o Município de Santana do Mundaú. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos jurídicos e contábeis do 
presente requisitório, atestou sua regularidade, conforme informações de páginas 3/5. Assim, diante do preenchimento dos requisitos da 
Resolução nº 17, de 14 de maio de 2020, deste Tribunal de Justiça, e com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, 
DEFIRO o pagamento do crédito de natureza alimentar e determino a expedição de Ofício ao representante legal do Município de 
Santana do Mundaú, informando-o acerca da presente Decisão, procedendo-se à inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl . 57), 
de R$ 35.262,19 (trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos) no orçamento, para posterior pagamento, 
observando-se ao que preceitua o art. 100 da Constituição Federal. Desse modo, deve o requisitório em tela fi car aguardando a sua vez 
de pagamento conforme inscrição na lista, bem como provisão de fundos. Outrossim, chegando-se a vez de pagamento do presente 
Precatório e constatada a sufi ciência de recursos, determino à Diretoria de Precatórios que proceda à confecção de Alvará, em favor 
de Maria Edilma Martins da Rocha (CPF nº 008.741.524-02), no valor, atualizado em 31/05/2021, de R$ 35.262,19 (trinta e cinco mil, 
duzentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos), devendo haver, quando do pagamento, a correção do valor devido, procedendo-
se aos descontos e recolhimentos legais, se for o caso, e à juntada dos respectivos comprovantes aos autos. Após o pagamento, 
ofi cie-se ao Juízo de origem e comunique-se, por meio do portal eletrônico, ao ente devedor. Por fi m, arquivem-se os presentes autos. 
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió/AL,22 de junho de 2021 Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO Presidente do 
Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500321-69.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credor : Sacha Calmon Misabel Derzi Consultores e Advogados

Devedor : Prefeitura Municipal de Campestre
Procurador : Moacir Rocha Santana (OAB: 1534/AL)
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DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credor, Sacha Calmon Misabel Derzi 
Consultores e Advogados e, como devedor, a Prefeitura Municipal de Campestre. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos 
jurídicos e contábeis do presente requisitório, atestou sua regularidade, conforme informações de páginas 3/5. Assim, diante 
do preenchimento dos requisitos da Resolução nº 17, de 14 de maio de 2020, deste Tribunal de Justiça, e com base na legislação 
acerca do procedimento de Precatórios, DEFIRO o pagamento do crédito de natureza alimentar e determino a expedição de Ofício ao 
representante legal do Município de Campestre, informando-o acerca da presente Decisão, procedendo-se à inclusão do valor, atualizado 
em 31/05/2021 (fl . 117), de R$ 388.735,75 (trezentos e oitenta e oito mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos) 
no orçamento, para posterior pagamento, observando-se ao que preceitua o art. 100 da Constituição Federal. Desse modo, deve o 
requisitório em tela fi car aguardando a sua vez de pagamento conforme inscrição na lista, bem como provisão de fundos. Outrossim, 
chegando-se a vez de pagamento do presente Precatório e constatada a sufi ciência de recursos, determino à Diretoria de Precatórios 
que proceda à confecção de Alvará, em favor de Sacha Calmon Misabel Derzi Consultores e Advogados (CNPJ nº 00.140.626/0001-01), 
no valor, atualizado em 31/05/2021, de R$ 388.735,75 (trezentos e oitenta e oito mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco 
centavos), devendo haver, quando do pagamento, a correção do valor devido, procedendo-se aos descontos e recolhimentos legais, se 
for o caso, e à juntada dos respectivos comprovantes aos autos. Após o pagamento, ofi cie-se ao Juízo de origem e comunique-se, por 
meio do portal eletrônico, ao ente devedor. Por fi m, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió/AL,22 
de junho de 2021 Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500322-54.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credora : Rosiane Maria Garcez Galdino

Advogado : Lilian de Fátima dos Santos Sá Barreto (OAB: 12651/AL)
Advogada : NATANIELLEN GEYSE DA SILVA (OAB: 12652/AL)
Devedor : Prefeitura Municipal de Jacuípe
Procurador : Rommel Omena Prado (OAB: 9037/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credor, Rosiane Maria Garcez Galdino e, 
como devedor, a Prefeitura Municipal de Jacuípe A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos jurídicos e contábeis do presente 
requisitório, atestou sua regularidade, conforme informações de páginas 3/5. Assim, diante do preenchimento dos requisitos da Resolução 
nº 17, de 14 de maio de 2020, deste Tribunal de Justiça, e com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, DEFIRO 
o pagamento do crédito de natureza alimentar e determino a expedição de Ofício ao representante legal do Município de Jacuípe, 
informando-o acerca da presente Decisão, procedendo-se à inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl . 52), de R$ 7.722,17 (sete 
mil, setecentos e vinte e dois reais e dezessete centavos) no orçamento, para posterior pagamento, observando-se ao que preceitua o 
art. 100 da Constituição Federal. Desse modo, deve o requisitório em tela fi car aguardando a sua vez de pagamento conforme inscrição 
na lista, bem como provisão de fundos. Outrossim, chegando-se a vez de pagamento do presente Precatório e constatada a sufi ciência 
de recursos, determino à Diretoria de Precatórios que proceda à confecção de Alvará, em favor de Rosiane Maria Garcez Galdino (CPF 
nº 036.747.104-39), no valor, atualizado em 31/05/2021, de R$ 7.722,17 (sete mil, setecentos e vinte e dois reais e dezessete centavos) 
devendo haver, quando do pagamento, a correção do valor devido, procedendo-se aos descontos e recolhimentos legais, se for o caso, 
e à juntada dos respectivos comprovantes aos autos. Após o pagamento, ofi cie-se ao Juízo de origem e comunique-se, por meio do 
portal eletrônico, ao ente devedor. Por fi m, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió/AL,22 de 
junho de 2021 Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500323-39.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credora : Angela Maria Barros Sobral

Advogada : Claudinete Silva Barreto Muniz (OAB: 1205/AL)
Devedor : Município de Porto Calvo
Procurador : Daniel Cordeiro de França Casado (OAB: 14641/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credor, Angela Maria Barros Sobral e, como 
devedor, o Município de Porto Calvo. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos jurídicos e contábeis do presente requisitório, 
atestou sua regularidade, conforme informações de páginas 3/5. Assim, diante do preenchimento dos requisitos da Resolução nº 17, de 
14 de maio de 2020, deste Tribunal de Justiça, e com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, DEFIRO o pagamento 
do crédito de natureza alimentar e determino a expedição de Ofício ao representante legal do Município de Porto Calvo, informando-o 
acerca da presente Decisão, procedendo-se à inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl . 121), de R$ 32.651,15 (trinta e dois mil, 
seiscentos e cinquenta e um reais e quinze centavos) no orçamento, para posterior pagamento, observando-se ao que preceitua o art. 
100 da Constituição Federal. Destaque-se que, no referido valor, encontram-se incluídos honorários advocatícios contratuais, em favor 
de Espólio de Claudinete Silva Barreto, no montante de R$ 7.509,76 (sete mil, quinhentos e nove reais e setenta e seis centavos). 
Desse modo, deve o requisitório em tela fi car aguardando a sua vez de pagamento conforme inscrição na lista, bem como a provisão 
de fundos. Outrossim, chegando-se a vez de pagamento do presente Precatório e constatada a sufi ciência de recursos, determino à 
Diretoria de Precatórios que proceda à confecção de Alvarás em favor de Angela Maria Barros Sobral (CPF nº 036.828.964-81) no valor, 
atualizado em 31/05/2021, de R$ 25.141,39 (vinte e cinco mil, cento e quarenta e um reais e trinta e nove centavos), bem como, a título 
de honorários advocatícios contratuais, em favor de Espólio de Claudinete Silva Barreto (CPF nº 079.090.204-49) no valor, atualizado 
em 31/05/2021, de R$ 7.509,76 (sete mil, quinhentos e nove reais e setenta e seis centavos), devendo haver, quando do pagamento, a 
correção do valor devido, procedendo-se aos descontos e recolhimentos legais, se for o caso, e à juntada dos respectivos comprovantes 
aos autos. Após o pagamento, ofi cie-se ao Juízo de origem e comunique-se, por meio do portal eletrônico, ao ente devedor. Por fi m, 
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arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió/AL,22 de junho de 2021 Desembargador KLEVER RÊGO 
LOUREIRO Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500324-24.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credora : Valdira Bernardo da Silva

Advogada : Claudinete Silva Barreto Muniz (OAB: 1205/AL)
Devedor : Município de Porto Calvo
Procurador : Daniel Cordeiro de França Casado (OAB: 14641/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credor, Valdira Bernardo da Silva e, como 
devedor, o Município de Porto Calvo. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos jurídicos e contábeis do presente requisitório, 
atestou sua regularidade, conforme informações de páginas 3/5. Assim, diante do preenchimento dos requisitos da Resolução nº 17, de 
14 de maio de 2020, deste Tribunal de Justiça, e com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, DEFIRO o pagamento 
do crédito de natureza alimentar e determino a expedição de Ofício ao representante legal do Município de Porto Calvo, informando-o 
acerca da presente Decisão, procedendo-se à inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl . 122), de R$ 34.550,85 (trinta e quatro 
mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos) no orçamento, para posterior pagamento, observando-se ao que preceitua 
o art. 100 da Constituição Federal. Destaque-se que, no referido valor, encontram-se incluídos honorários advocatícios contratuais, em 
favor de Espólio de Claudinete Silva Barreto, no montante de R$ 7.946,69 (sete mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta 
e nove centavos). Desse modo, deve o requisitório em tela fi car aguardando a sua vez de pagamento conforme inscrição na lista, 
bem como a provisão de fundos. Outrossim, chegando-se a vez de pagamento do presente Precatório e constatada a sufi ciência de 
recursos, determino à Diretoria de Precatórios que proceda à confecção de Alvarás em favor de Valdira Bernardo da Silva (CPF nº 
827.204.104-97) no valor, atualizado em 31/05/2021, de R$ 26.604,16 (vinte e seis mil, seiscentos e quatro reais e dezesseis centavos), 
bem como, a título de honorários advocatícios contratuais, em favor de Espólio de Claudinete Silva Barreto (CPF nº 079.090.204-49) no 
valor, atualizado em 31/05/2021, de R$ 7.946,69 (sete mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos), devendo 
haver, quando do pagamento, a correção do valor devido, procedendo-se aos descontos e recolhimentos legais, se for o caso, e à 
juntada dos respectivos comprovantes aos autos. Após o pagamento, ofi cie-se ao Juízo de origem e comunique-se, por meio do portal 
eletrônico, ao ente devedor. Por fi m, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió/AL,22 de junho de 
2021 Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500325-09.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credor : Dorgival Vasconcelos de Melo

Advogada : Claudinete Silva Barreto Muniz (OAB: 1205/AL)
Devedor : Município de Porto Calvo
Procurador : Daniel Cordeiro de França Casado (OAB: 14641/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credor, Dorgival Vasconcelos de Melo e, como 
devedor, o Município de Porto Calvo. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos jurídicos e contábeis do presente requisitório, 
atestou sua regularidade, conforme informações de páginas 3/5. Assim, diante do preenchimento dos requisitos da Resolução nº 17, de 
14 de maio de 2020, deste Tribunal de Justiça, e com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, DEFIRO o pagamento 
do crédito de natureza alimentar e determino a expedição de Ofício ao representante legal do Município de Porto Calvo, informando-o 
acerca da presente Decisão, procedendo-se à inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl . 121), de R$ 230.509,85 (duzentos e trinta 
mil, quinhentos e nove reais e oitenta e cinco centavos) no orçamento, para posterior pagamento, observando-se ao que preceitua o art. 
100 da Constituição Federal. Destaque-se que, no referido valor, encontram-se incluídos honorários advocatícios contratuais, em favor 
de Espólio de Claudinete Silva Barreto, no montante de R$ 53.017,26 (cinquenta e três mil, dezessete reais e vinte e seis centavos). 
Desse modo, deve o requisitório em tela fi car aguardando a sua vez de pagamento conforme inscrição na lista, bem como a provisão 
de fundos. Outrossim, chegando-se a vez de pagamento do presente Precatório e constatada a sufi ciência de recursos, determino 
à Diretoria de Precatórios que proceda à confecção de Alvarás em favor de Dorgival Vasconcelos de Melo (CPF nº 163.209.484-34) 
no valor, atualizado em 31/05/2021, de R$ 177.492,59 (cento e setenta e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e 
nove centavos), bem como, a título de honorários advocatícios contratuais, em favor de Espólio de Claudinete Silva Barreto (CPF nº 
079.090.204-49) no valor, atualizado em 31/05/2021, de R$ 53.017,26 (cinquenta e três mil, dezessete reais e vinte e seis centavos), 
devendo haver, quando do pagamento, a correção do valor devido, procedendo-se aos descontos e recolhimentos legais, se for o caso, 
e à juntada dos respectivos comprovantes aos autos. Após o pagamento, ofi cie-se ao Juízo de origem e comunique-se, por meio do 
portal eletrônico, ao ente devedor. Por fi m, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió/AL,22 de 
junho de 2021 Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500326-91.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credor : Ralmir de Melo Santos

Advogada : Claudinete Silva Barreto Muniz (OAB: 1205/AL)
Devedor : Município de Porto Calvo
Procurador : Daniel Cordeiro de França Casado (OAB: 14641/AL)
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DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credor, Ralmir de Melo Santos e, como 
devedor, o Município de Porto Calvo. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos jurídicos e contábeis do presente requisitório, 
atestou sua regularidade, conforme informações de páginas 3/5. Assim, diante do preenchimento dos requisitos da Resolução nº 17, de 
14 de maio de 2020, deste Tribunal de Justiça, e com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, DEFIRO o pagamento 
do crédito de natureza alimentar e determino a expedição de Ofício ao representante legal do Município de Porto Calvo, informando-o 
acerca da presente Decisão, procedendo-se à inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl . 121), de R$ 48.657,08 (quarenta e oito 
mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oito centavos) no orçamento, para posterior pagamento, observando-se ao que preceitua o art. 
100 da Constituição Federal. Destaque-se que, no referido valor, encontram-se incluídos honorários advocatícios contratuais, em favor 
de Espólio de Claudinete Silva Barreto, no montante de R$ 11.191,13 (onze mil, cento e noventa e um reais e treze centavos). Desse 
modo, deve o requisitório em tela fi car aguardando a sua vez de pagamento conforme inscrição na lista, bem como a provisão de fundos. 
Outrossim, chegando-se a vez de pagamento do presente Precatório e constatada a sufi ciência de recursos, determino à Diretoria de 
Precatórios que proceda à confecção de Alvarás em favor de Ralmir de Melo Santos (CPF nº 827.193.144-04) no valor, atualizado em 
31/05/2021, de R$ 37.465,95 (trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), bem como, a título 
de honorários advocatícios contratuais, em favor de Espólio de Claudinete Silva Barreto (CPF nº 079.090.204-49) no valor, atualizado 
em 31/05/2021, de R$ 11.191,13 (onze mil, cento e noventa e um reais e treze centavos), devendo haver, quando do pagamento, a 
correção do valor devido, procedendo-se aos descontos e recolhimentos legais, se for o caso, e à juntada dos respectivos comprovantes 
aos autos. Após o pagamento, ofi cie-se ao Juízo de origem e comunique-se, por meio do portal eletrônico, ao ente devedor. Por fi m, 
arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió/AL,22 de junho de 2021 Desembargador KLEVER RÊGO 
LOUREIRO Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500327-76.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credora : Ione da Silva Cavalcante

Advogada : Claudinete Silva Barreto Muniz (OAB: 1205/AL)
Devedor : Município de Porto Calvo
Procurador : Daniel Cordeiro de França Casado (OAB: 14641/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credor, Ione da Silva Cavalcante e, como 
devedor, o Município de Porto Calvo. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos jurídicos e contábeis do presente requisitório, 
atestou sua regularidade, conforme informações de páginas 3/5. Assim, diante do preenchimento dos requisitos da Resolução nº 17, de 
14 de maio de 2020, deste Tribunal de Justiça, e com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, DEFIRO o pagamento 
do crédito de natureza alimentar e determino a expedição de Ofício ao representante legal do Município de Porto Calvo, informando-o 
acerca da presente Decisão, procedendo-se à inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl . 122), de R$ 118.071,04 (cento e dezoito 
mil, setenta e um reais e quatro centavos) no orçamento, para posterior pagamento, observando-se ao que preceitua o art. 100 da 
Constituição Federal. Destaque-se que, no referido valor, encontram-se incluídos honorários advocatícios contratuais, em favor de 
Espólio de Claudinete Silva Barreto, no montante de R$ 27.156,34 (vinte e sete mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e quatro 
centavos). Desse modo, deve o requisitório em tela fi car aguardando a sua vez de pagamento conforme inscrição na lista, bem como 
a provisão de fundos. Outrossim, chegando-se a vez de pagamento do presente Precatório e constatada a sufi ciência de recursos, 
determino à Diretoria de Precatórios que proceda à confecção de Alvarás em favor de Ione da Silva Cavalcante (CPF nº 457.973.234-
00) no valor, atualizado em 31/05/2021, de R$ 90.914,70 (noventa mil, novecentos e quatorze reais e setenta centavos centavos), bem 
como, a título de honorários advocatícios contratuais, em favor de Espólio de Claudinete Silva Barreto (CPF nº 079.090.204-49) no 
valor, atualizado em 31/05/2021, de R$ 27.156,34 (vinte e sete mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos), devendo 
haver, quando do pagamento, a correção do valor devido, procedendo-se aos descontos e recolhimentos legais, se for o caso, e à 
juntada dos respectivos comprovantes aos autos. Após o pagamento, ofi cie-se ao Juízo de origem e comunique-se, por meio do portal 
eletrônico, ao ente devedor. Por fi m, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió/AL,22 de junho de 
2021 Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500333-83.2021.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credor : Luiz Rafael Soares Holanda (Representado(a) por sua Mãe)

Reptante : Vânia Márcia Soares da Silva
Advogado : Jadilson Aurélio Gouvêa da Rocha (OAB: 5630/AL)
Advogada : Andréa Maria Carla Gouveia dos Santos Teixeira Duarte (OAB: 12244/AL)
Devedor : Município de Maceió
Procurador : Sandro Soares Lima (OAB: 5801/AL)

DECISÃO Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório, em que fi guram, como credor, Luiz Rafael Soares Holanda e, como 
devedor, o Município de Maceió. A Diretoria de Precatórios, ao analisar os requisitos jurídicos e contábeis do presente requisitório, 
atestou sua regularidade, conforme informações de páginas 3/5. Assim, diante do preenchimento dos requisitos da Resolução nº 17, de 
14 de maio de 2020, deste Tribunal de Justiça, e com base na legislação acerca do procedimento de Precatórios, DEFIRO o pagamento 
do crédito de natureza alimentar e determino a expedição de Ofício ao representante legal do Município de Maceió, informando-o acerca 
da presente Decisão, procedendo-se à inclusão do valor, atualizado em 31/05/2021 (fl . 103), de R$ 383.199,27 (trezentos e oitenta e três 
mil, cento e noventa e nove reais e vinte e sete centavos) no orçamento, para posterior pagamento, observando-se ao que preceitua o art. 
100 da Constituição Federal. Ressalta-se que o ente devedor é optante do Regime Especial de Pagamento de Precatórios e, portanto, 
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deve o requisitório em tela fi car aguardando a sua vez de pagamento conforme inscrição na lista, bem como provisão de fundos. Assim, 
chegando-se a vez de pagamento do presente Precatório e constatada a sufi ciência de recursos, determino à Diretoria de Precatórios 
que proceda à confecção de Alvará liberatório, em favor de Luiz Rafael Soares Holanda (CPF nº 054.379.424-51), representado por 
sua genitora, Vânia Márcia Soares da Silva (CPF nº 287.357.224-87) no valor, atualizado em 31/03/2021, de R$ 383.199,27 (trezentos 
e oitenta e três mil, cento e noventa e nove reais e vinte e sete centavos), devendo haver, quando do pagamento, a correção do valor 
devido, procedendo-se aos descontos e recolhimentos legais, se for o caso,e à juntada dos respectivos comprovantes aos autos. Após 
o pagamento, ofi cie-se ao Juízo de origem e comunique-se, por meio do portal eletrônico, ao ente devedor. Por fi m, arquivem-se os 
presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió/AL,22 de junho de 2021 Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO 
Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Precatório n.º 0500613-88.2020.8.02.9003
Precatório
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Revisor: Revisor do processo não informado
Credor : Carlos Almir de Lima Barbosa

Advogado : Carlos Almir de Lima Barbosa (OAB: 14974/AL)
Devedor : Estado de Alagoas
Procurador : Emanuelle de Araújo Pacheco Marroquim (OAB: 5897/AL)

DESPACHO Considerando a manifestação do ente devedor, expeça-se Ofício ao Juízo de Execução, encaminhando-lhe cópia da 
petição de fl s. 66/67, a fi m de que seja remetida a Certidão de trânsito em julgado do processo de conhecimento e sanada a controvérsia 
posta. Publique-se. Cumpra-se. Maceió/AL, 22 de junho de 2021 ORLANDO ROCHA FILHO Juiz Auxiliar da Presidência / Coordenador 
de Precatórios

Maceió,  22 de junho de 2021

Direção Geral

A Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e regimentais, determinou a 
composição das seguintes publicações:

Ata da Vigésima Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, parte administrativa, realizada em 15 de junho de 2021, pelo sistema de 
videoconferência, consoante Atos Normativos TJ/AL nºs 10 e 11/2020, reuniu-se o Pleno do Tribunal de Justiça em Sessão Ordinária 
Administrativa. Presentes o Senhor Desembargador Klever Rêgo Loureiro, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, e os 
Senhores Desembargadores, Washington Luiz Damasceno Freitas, Elisabeth Carvalho Nascimento, Sebastião Costa Filho, José Carlos 
Malta Marques, Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Otávio Leão Praxedes, Alcides Gusmão da Silva, Tutmés Airan de Albuquerque 
Melo, Fernando Tourinho de Omena Souza, Fábio José Bittencourt Araújo, Domingos de Araújo Lima Neto e Celyrio Adamastor Tenório 
Accioly. Ausentes, justifi cadamente, os Desembargadores Paulo Barros da Silva Lima e João Luiz Azevedo Lessa. O Desembargador 
Paulo Barros da Silva Lima, apesar de ausente justifi cadamente, consignou voto acompanhando entendimento do Desembargador 
Presidente em todos os itens desta Sessão. Também presente à Sessão  o  magistrado Sóstenes Alex Costa de Andrade, Presidente da 
ALMAGIS- Associação Alagoana de Magistrados. 1. Ata da 19ª Sessão Ordinária Administrativa, realizada em 08 de junho de 2021: 
aprovada, à unanimidade; 2.  Pedido formulado pelos magistrados Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba, José Alberto Ramos, 
Soraya Maranhão Silva, Diogo de Mendonça Furtado, Phillippe Melo Alcântara Falcão e Eric Baracho Dore Fernandes, em virtude da 
abertura do Edital TJAL nº 06/2021, para a composição da Turma Recursal da 6ª Região, com sede em União dos Palmares, visando o 
preenchimento de 3 (três) vagas de Magistrado Titular e 2 (duas) vagas de Magistrado Suplente, nos termos dos arts. 1º e 2º da 
Resolução TJAL nº 08/2012 ( Processos nºs 2021/1766, 2021/1793, 2021/1797, 2021/1886, 2021/1901, 2021/1998 e 2021/2032) ; 
Decidiram os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, por maioria de votos, nos termos do voto do 
Desembargador Presidente, em escolher os Magistrados José Alberto Ramos para a primeira vaga de Juiz de Direito Titular, pelo critério 
de antiguidade; Diogo de Mendonça Furtado, para a segunda vaga de Juiz de Direito Titular, pelo critério de merecimento; Emanuela 
Bianca de Oliveira Porangaba para a terceira vaga de Juiz de Direito Titular, pelo critério de antiguidade; Phillippe Melo Alcântara Falcão, 
para a primeira vaga de Juiz de Direito Suplente, pelo critério de antiguidade e Soraya Maranhão Silva para a segunda vaga de Juiz de 
Direito Suplente, pelo critério de merecimento, a fi m de comporem a Turma Recursal da 6ª Região, e, por conseguinte, inabilitando o 
Magistrado Eric Baracho Dore Fernandes. Votos divergentes dos Desembargadores  Pedro Augusto Mendonça de Araújo e Fábio José 
Bittencourt Araújo. O Desembargador Paulo Barros da Silva Lima, apesar de ausente justifi cadamente, consignou voto acompanhando 
entendimento do Desembargador Presidente.  3.  Anteprojeto de Lei que altera a competência material e a denominação dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais das Comarcas de Delmiro Gouveia, Palmeira dos Índios, Penedo, Rio Largo, Santana do Ipanema, São 
Miguel dos Campos e União dos Palmares, e adota providências correlatas (Proc nº2021/3711): aprovado, à unanimidade. Na ocasião, 
o Desembargador Fernando Tourinho de Omena Souza registrou a necessidade de oitiva dos magistrados que compõem as Unidades 
Judiciárias que terão alteração em sua competência material, bem como da ALMAGIS-Associação Alagoana de Magistrados, no que foi 
acompanhado pelo Desembargador Alcides Gusmão da Silva que endossou o registro referente à matéria em questão. O magistrado 
Sóstenes Alex Costa de Andrade, Presidente da ALMAGIS-Associação Alagoana de Magistrados, fez uso da palavra e também registrou 
a necessidade de oitiva da referida Entidade de Classe, ao tempo em que, parabenizou o Desembargador Presidente pela iniciativa 
concordando com o referido anteprojeto de lei. 4. Pedido formulado pelo Desembargador Domingos de Araújo Lima Neto, de prorrogação 
do prazo do PAD nº 050020-14.2019.8.02.0073, que tem como Requerente o Procurador de Estado Coordenador da Procuradoria 
Judicial do Estado de Alagoas e como Requerido o magistrado Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá, por mais 90 (noventa) dias, a contar 
da data de encerramento do prazo anteriormente estipulado: deferido, à unanimidade. 5. Referendar as seguintes portarias que foram 
disponibilizadas da seguinte forma no Diário de Justiça Eletrônico: PORTARIA Nº 1088, DE 08 DE JUNHO DE 2021. Dispensa servidor 
da função de Chefe de Secretaria, FCCS-1. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo Administrativo Virtual n° 2021/6415; RESOLVE: 
Art. 1º Dispensar, a pedido e ad referendum do Tribunal Pleno, a servidora ELENILDA TENORIO DOS SANTOS, matrícula 25230, 
ocupante do cargo, efetivo, de Analista Judiciário – Estabilidade Excepcional, da função de Chefe da Secretaria Judicial, FCCS-1, da 
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Vara Única da Comarca de São Luiz do Quitunde. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PORTARIA Nº 1089, 
DE 07 DE JUNHO DE 2021. Designa servidor para exercer a Função de Chefe da Secretaria Judicial – FCCS1. O PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO a publicação 
da Lei nº 7.889/2017, que dispõe sobre a reestruturação das carreiras dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Alagoas e adota 
providências correlatas; CONSIDERANDO por fi m, o que consta nos autos do Processo Administrativo Virtual n° 2021/6415; RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o servidor MATHEUS MARGARINO OLIVEIRA SANTOS, matrícula 57173, ocupante 
do cargo, efetivo, de Analista Judiciário – Área Judiciária, lotado na Vara Única da Comarca de São Luiz do Quitunde, para exercer a 
Função de Chefe da Secretaria Judicial – FCCS1. PORTARIA Nº 1090, DE 08 DE JUNHO DE 2021. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO o que consta nos autos do 
Processo Administrativo n° 2021/6562, RESOLVE, a pedido e ad referendum do Tribunal Pleno, exonerar DANIEL LISBOA MELO, 
matrícula 96634, do cargo, em comissão, de Assessor de Juiz, de 1ª Entrância, CJ-9, da Vara Única da Comarca de Maravilha, com 
efeitos a partir do dia 10 de junho de 2021. Republicada por incorreção* PORTARIA Nº 1091, DE 08 DE JUNHO DE 2021. O PRESIDENTE 
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO no 
Processo Administrativo n° 2021/6561, RESOLVE, ad referendum do Tribunal Pleno, nomear FERNANDA RICARDA DE LIMA PEIXOTO 
AVELAR para o cargo, em comissão, de Assessor de Juiz, de 1ª entrância, CJ-9, lotando-a na Vara Única da Comarca de Maravilha, com 
efeitos a partir do dia 10 de junho de 2021. PORTARIA Nº 1095, DE 09 DE JUNHO DE 2021. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, RESOLVE, a pedido e ad referendum do Tribunal 
Pleno, exonerar FERNANDA PEREIRA AZEVEDO, matrícula 95541, do cargo, em comissão, de Agente de Proteção, DI-1. PORTARIA 
Nº 1096, DE 09 DE JUNHO DE 2021. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, RESOLVE, ad referendum do Tribunal Pleno, nomear ROSILENE SEBASTIANA DOS SANTOS para o 
cargo, em comissão, de Agente de Proteção, DI-1. PORTARIA Nº 1097, DE 09 DE JUNHO DE 2021. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, RESOLVE, a pedido e ad referendum do 
Tribunal Pleno, exonerar KLISTENES SILVA LESSA SANTOS, matricula 88590, do cargo, em comissão, de Assessor judiciário, ASJ/
GDTJ, do Gabinete do Desembargador Alcides Gusmão da Silva. PORTARIA Nº 1098, DE 09 DE JUNHO DE 2021. O PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, RESOLVE, ad referendum do 
Tribunal Pleno, nomear JORGE RENAN DIAS SILVA para o cargo, em comissão, de Assessor judiciário, ASJ/GDTJ, do Gabinete do 
Desembargador Alcides Gusmão da Silva. PORTARIA Nº 1113, DE 11 DE JUNHO DE 2021. Designa Conciliador, em virtude da 
aprovação em processo seletivo, para Órgão de Conciliação e Julgamento. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, RESOLVE: Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, 
MARCELLA DE AMORIM ANTONELLI para compor o Órgão de Conciliação e Julgamento do Juizado Especial Cível e Criminal do 11° 
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca da Capital, em virtude de sua aprovação no Processo Seletivo Simplifi cado para 
Contratação Temporária de Graduados em Direito para o Desempenho das Funções de Conciliador dos Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais do Estado de Alagoas. PORTARIA Nº 1114, DE 11 DE JUNHO DE 2021. Designa Conciliador, em virtude da aprovação em 
processo seletivo, para Órgão de Conciliação e Julgamento. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, RESOLVE: Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, VANESSA CAVALCANTE 
HORA para compor o Órgão de Conciliação e Julgamento do Juizado Especial Cível e Criminal do 11° Juizado Especial Cível e Criminal 
da Comarca da Capital, em virtude de sua aprovação no Processo Seletivo Simplifi cado para Contratação Temporária de Graduados em 
Direito para o Desempenho das Funções de Conciliador dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Alagoas. PORTARIA Nº 
1115, DE 11 DE JUNHO DE 2021. Designa Conciliador, em virtude da aprovação em processo seletivo, para Órgão de Conciliação e 
Julgamento. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
RESOLVE: Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, JOÃO EDUARDO DE ALMEIDA LIMA para compor o Órgão de Conciliação 
e Julgamento do Juizado Especial Cível e Criminal do 1° Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Arapiraca, em virtude de sua 
aprovação no Processo Seletivo Simplifi cado para Contratação Temporária de Graduados em Direito para o Desempenho das Funções 
de Conciliador dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Alagoas. PORTARIA Nº 1116, DE 11 DE JUNHO DE 2021. 
Designa Conciliador, em virtude da aprovação em processo seletivo, para Órgão de Conciliação e Julgamento. O PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, RESOLVE: Art. 1º Designar, ad 
referendum do Tribunal Pleno, VANESSA KAROLINY GALDINO REMIGIO COSTA para compor o Órgão de Conciliação e Julgamento 
do Juizado Especial Cível e Criminal do 1° Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca da Capital, em virtude de sua aprovação no 
Processo Seletivo Simplifi cado para Contratação Temporária de Graduados em Direito para o Desempenho das Funções de Conciliador 
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Alagoas. PORTARIA Nº 1117, DE 11 DE JUNHO DE 2021. Designa Conciliador, 
em virtude da aprovação em processo seletivo, para Órgão de Conciliação e Julgamento. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, RESOLVE: Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal 
Pleno, SIMONE KELLY DE OLIVEIRA LIMA RIBEIRO para compor o Órgão de Conciliação e Julgamento do Juizado Especial Cível e 
Criminal do 2° Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca da Capital, em virtude de sua aprovação no Processo Seletivo Simplifi cado 
para Contratação Temporária de Graduados em Direito para o Desempenho das Funções de Conciliador dos Juizados Especiais Cíveis 
e Criminais do Estado de Alagoas. PORTARIA Nº 1118, DE 11 DE JUNHO DE 2021. Designa Conciliador, em virtude da aprovação em 
processo seletivo, para Órgão de Conciliação e Julgamento. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, RESOLVE: Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, PEDRO HENRIQUE DA 
SILVA FONSÊCA para compor o Órgão de Conciliação e Julgamento do Juizado Especial Cível e Criminal do Juizado Especial Cível e 
Criminal da Comarca de Delmiro Gouveia, em virtude de sua aprovação no Processo Seletivo Simplifi cado para Contratação Temporária 
de Graduados em Direito para o Desempenho das Funções de Conciliador dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 
Alagoas. PORTARIA Nº 1119, DE 11 DE JUNHO DE 2021. Designa Conciliador, em virtude da aprovação em processo seletivo, para 
Órgão de Conciliação e Julgamento. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, RESOLVE: Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, CÁSSIA FERNANDA GOMES DE SÀ 
MERGULHÃO para compor o Órgão de Conciliação e Julgamento do Juizado Especial Cível e Criminal do Juizado Especial Cível e 
Criminal da Comarca de Delmiro Gouveia, em virtude de sua aprovação no Processo Seletivo Simplifi cado para Contratação Temporária 
de Graduados em Direito para o Desempenho das Funções de Conciliador dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 
Alagoas. PORTARIA Nº 1121, DE 11 DE JUNHO DE 2021. Designa Conciliador, em virtude da aprovação em processo seletivo, para 
Órgão de Conciliação e Julgamento. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, RESOLVE: Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, JOAO BRAZ AMORIM NETO para 
compor o Órgão de Conciliação e Julgamento do Juizado Especial Cível e Criminal do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de 
Rio Largo, em virtude de sua aprovação no Processo Seletivo Simplifi cado para Contratação Temporária de Graduados em Direito para 
o Desempenho das Funções de Conciliador dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Alagoas. PORTARIA Nº 1122, DE 
11 DE JUNHO DE 2021. Designa Conciliador, em virtude da aprovação em processo seletivo, para Órgão de Conciliação e Julgamento. 



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

Disponibilização: quarta-feira, 23 de junho de 2021 Diário Ofi cial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional e Administrativo Maceió, Ano XIII - Edição 2849 33

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, RAPHAEL RODRIGUES DE ANDRADE FRANÇA para compor o Órgão de Conciliação 
e Julgamento do Juizado Especial Cível e Criminal do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Rio Largo, em virtude de sua 
aprovação no Processo Seletivo Simplifi cado para Contratação Temporária de Graduados em Direito para o Desempenho das Funções 
de Conciliador dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Alagoas. PORTARIA Nº 1123, DE 11 DE JUNHO DE 2021. 
Designa Conciliador, em virtude da aprovação em processo seletivo, para Órgão de Conciliação e Julgamento. O PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, RESOLVE: Art. 1º Designar, ad 
referendum do Tribunal Pleno, LAERTE TASSIO OLIVEIRA SILVA para compor o Órgão de Conciliação e Julgamento do Juizado 
Especial Cível e Criminal do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de União dos Palmares, em virtude de sua aprovação no 
Processo Seletivo Simplifi cado para Contratação Temporária de Graduados em Direito para o Desempenho das Funções de Conciliador 
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Alagoas: referendadas, à unanimidade. EM MESA: 1.  Proposição do 
Desembargador Fernando Tourinho de Omena Souza, associado aos demais Desembargadores, de votos de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora Geni Bezerra Omena, irmã do Juiz de Direito aposentado João Bezerra Omena, com o envio de condolências à 
família enlutada: aprovada, à unanimidade de votos.  Nada mais a tratar, foi encerrada a Sessão, e eu, Alexandre Sodré Arruda, Diretor-
Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, lavrei a presente ata, que vai assinada pelo Desembargador Presidente.

Desembargador Klever Rêgo Loureiro
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

A Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e regimentais, determinou a 
composição das seguintes publicações:

ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 08, DE 22 DE JUNHO DE 2021

SUSPENDE, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, AS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO PODER JUDICIÁRIO ALAGOANO E ADOTA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS e o CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DE 
ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que a Resolução nº 322, de 01 de Junho de 2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, autorizou o 
restabelecimento progressivo das atividades presenciais do Poder Judiciário, desde que obedecidas as condições sanitárias e de 
atendimento de saúde pública que viabilizem a medida;

CONSIDERANDO as diretrizes estabelecidas na Resolução TJAL nº 22, de 01 de Junho de 2020, que determinou o retorno gradual 
das atividades presenciais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, observadas as etapas vermelha, laranja, amarela e azul 
nele defi nidas;

CONSIDERANDO que na etapa amarela há a previsão de retomada das atividades presenciais por este Sodalício, mas com a 
manutenção do trabalho remoto no caso de a natureza do serviço prestado ser compatível;

CONSIDERANDO que o Ato Normativo Conjunto nº 22, de 02 de setembro de 2020, instituiu a etapa amarela;

CONSIDERANDO, o que deliberou o Pleno Administrativo desta Corte de Justiça em 22 de junho de 2021;

RESOLVEM:

Art. 1º. No período compreendido entre os dias 05 e 31 de julho de 2021 continuarão suspensas as atividades presenciais, exceto 
audiências previamente designadas, que, a critério do juízo, sejam consideradas urgentes, bem como atos processuais, jurisdicionais ou 
administrativos, incompatíveis com a natureza remota.

Parágrafo Único. As limitações impostas pela pandemia não impedem o magistrado de comparecer à comarca. 

Art. 2º. Ficam suspensos, também, eventos de qualquer natureza que possam gerar aglomeração.

Art. 3º. Os ofi ciais de justiça cumprirão, de forma presencial, intimações e citações em  processos de alimentos, em processos de 
improbidade administrativa e crimes contra a administração pública incluídos na Meta 04/2020 do CNJ, bem como naqueles em que 
existam réus presos ou adolescentes internados e em processos urgentes a critério dos magistrados e quaisquer outros que digam 
respeito a metas do CNJ.

 § 1º. O servidor cartorário, quando possível, deverá realizar as comunicações por meio de correio eletrônico, aplicativo de mensagem 
e/ou de vídeo ou por envio de carta, antes da expedição e envio de mandados judicias ao cumprimento pelos ofi ciais de justiça.

§ 2º. A suspensão também se aplica à contagem de prazo para o cumprimento e devolução dos mandados já distribuídos.

Art. 4º. A suspensão não se aplica às atividades exercidas pelo Gabinete de Crises do Poder Judiciário, cujos servidores deverão 
manter os trabalhos realizados presencialmente na sede desta Corte de Justiça, a fi m de garantir o funcionamento efetivo das atividades 
essenciais do Poder Judiciário de Alagoas.

Art. 5º. Este Ato Normativo entra em vigor na data da sua publicação.

Desembargador  KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

Desembargador FÁBIO JOSÉ BITTENCOURT ARAÚJO
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Corregedor-Geral da Justiça

Corregedoria

Chefi a de Gabinete

Processo nº: 2021/2926
Requerente: Fabiola Melo Feijão – Magistrada 
Objeto: Solicitação de Cessão

D E C I S Ã O
Diante do exposto, sem maiores considerações, INDEFIRO o pedido de reconsideração, e, por consequência, MANTENHO in totum 

a decisão de ID 1235351, por todos os fundamentos ali expostos.
Por fi m, determino que o pedido de reconsideração formulado pela Magistrada e este decisum sejam remetidos à Direção-Geral do 

Tribunal de Justiça de Alagoas para que sejam colacionados aos autos do processo administrativo SAI n.° 2021/2926, que naquele setor 
se encontra.

Publique-se, intime-se, e, cumpra-se.
Maceió, 21 de junho de 2021.

Des. Fábio José Bittencourt Araújo
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO Nº 19, DE 22 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe acerca dos feriados dos dias 24 e 29 de junho, bem como a respeito de suas inserções na escala de plantão dos cartórios 

de registro civil no mês de junho de 2021.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a competência da Corregedoria-Geral da Justiça de Alagoas de expedir portarias e outros atos normativos 

destinados às atividades dos serviços judiciais e extrajudiciais (Lei nº 6.564, de 05 de janeiro de 2005 – Código de Organização Judiciária 
do Estado de Alagoas);

CONSIDERANDO o teor do Decreto nº 72.527, de 30 de dezembro de 2021, do Governo do Estado de Alagoas, que estabeleceu 
como feriados estaduais os dias de São João e São Pedro, respectivamente 24 e 29 de junho,

RESOLVE:
Art. 1º  Estabelecer as datas de 24 e 29 de junho, respectivamente dias de São João e São Pedro, como feriados também no âmbito 

das Serventias Extrajudiciais do Estado de Alagoas, relativamente ao ano de 2021.
Parágrafo único.  Considerando a suspensão das atividades nas referidas datas, determinar a inserção destes feriados na escala de 

plantão dos cartórios de registro civil do mês de junho do corrente ano, estabelecida na Portaria CGJ/AL nº 307, de 22 de março de 2021. 
Art. 2º  Este Provimento estará em vigor na data da sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
 Maceió, 22 de junho de 2021.

DES. FÁBIO JOSÉ BITTENCOURT ARAÚJO
Corregedor-Geral da Justiça

Processo nº: 2021/6527
Requerente: Desembargador Klever Rêgo Loureiro – Presidente do TJAL
Objeto: Encaminhamento de documento

D E C I S Ã O

Diante do exposto, ACOLHO in totum o parecer emitido pelo Juiz Auxiliar desta CGJ, e DETERMINO a expedição de ofício circular 
aos Magistrados e às Magistradas deste Tribunal de Justiça, com a fi nalidade de dar amplo conhecimento acerca da Recomendação 
CNJ nº 99, de 21 de maio de 2021, enviando cópia do documento ID 1231526.

Em seguida, ofi cie-se ao Desembargador Coordenador do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação – 
CGOVTIC, para a adoção de medidas necessárias a fi m de dar cumprimento à Recomendação em tela, bem como ao Presidente desta 
Corte de Justiça, informando-lhe das providências adotadas no âmbito desta Corregedoria-Geral da Justiça.

Publique-se, cumpra-se, e, após, arquive-se. 
Maceió, 22 de junho de 2021.

Des. Fábio José Bittencourt Araújo
Corregedor-Geral da Justiça

Processo nº 2021/6793
Requerente: Gisele Pereira de Assunção Veronezi – Magistrada do TJTO
Objeto: Solicitação

D E C I S Ã O

Assim, entendo que todas as medidas dentro da alçada desta CGJ foram adotadas, razão pela qual ACOLHO in totum o parecer 
emitido pelo Juiz Auxiliar desta CGJ, para DETERMINAR a expedição de ofício à Magistrada Gisele Pereira de Assunção Veronezi, 
Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Araguaína/TO, cientifi cando-lhe acerca das informações prestadas pela Assessoria 
de Planejamento e Modernização do Poder Judiciário, encaminhando-lhe cópia integral deste procedimento.

Publique-se, cumpra-se, e, após, arquive-se.
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Maceió, 22 de junho de 2021.

Des. Fábio José Bittencourt Araújo
Corregedor-Geral da Justiça

PORTARIA CGJ Nº 590, DE 22 DE JUNHO DE 2021

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE designar os 
seguintes servidores para o PLANTÃO JUDICIÁRIO da Comarca da CAPITAL, para o mês de JULHO de 2021, de acordo com o 
PROVIMENTO Nº 15/2019 – Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas. 

PLANTÃO CAPITAL

MÊS DIAS SERVIDORES PLANTONISTAS

JULHO 03 e 04

5ª Vara Cível da Capital
Telefones: (82)  4009-3511/99108-2901
Chefe de Secretaria: Pedro Gustavo Damasceno de Melo
 Assessor: Rosane Ferreira Uchôa Souza

Des.  Fábio José Bittencourt Araújo
 Corregedor-Geral da Justiça

PORTARIA CGJ Nº 591, DE 22 DE JUNHO DE 2021

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE designar os 
seguintes servidores para o PLANTÃO JUDICIÁRIO da Comarca da CAPITAL, para o mês de JULHO de 2021, de acordo com o 
PROVIMENTO Nº 15/2019 – Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas. 

PLANTÃO CAPITAL

MÊS DIAS SERVIDORES PLANTONISTAS

JULHO
03

9ª Vara Criminal da Capital
Telefones: (82)  4009-3595/99128-3923
Chefe de Secretaria: Dalva Amélia Vasconcelos Lima Gomes
 Assessor: Renato Barbosa Araújo

04
Chefe de Secretaria: Dalva Amélia Vasconcelos Lima Gomes
 Assessor: Vítor Mendonça Maia

Des.  Fábio José Bittencourt Araújo
 Corregedor-Geral da Justiça

PORTARIA CGJ Nº 592, DE 22 DE JUNHO DE 2021

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE designar os 
seguintes servidores para o PLANTÃO JUDICIÁRIO da Comarca do INTERIOR, para o mês de JULHO de 2021, de acordo com o 
PROVIMENTO Nº 15/2019 – Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas.

PLANTÃO INTERIOR
MÊS DIAS SERVIDORES PLANTONISTAS

JULHO 03 e 04

Comarca de Atalaia
 Telefones: (82) 3264-1355/99313-2776
 Chefe de Secretaria: Marcones Marques da Silva
 Assessor: Hugo Gabriel José Torres Melo
 Ofi cial de Justiça:  Petras Ferreira Lisboa Martins

Des.  Fábio José Bittencourt Araújo
 Corregedor-Geral da Justiça

PORTARIA CGJ Nº 593, DE 22 DE JUNHO DE 2021

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE designar os 
seguintes servidores para o PLANTÃO JUDICIÁRIO da Comarca do INTERIOR, para o mês de JULHO de 2021, de acordo com o 
PROVIMENTO Nº 15/2019 – Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas.

PLANTÃO INTERIOR
MÊS DIAS SERVIDORES PLANTONISTAS
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JULHO 03 e 04

Comarca de Boca da Mata
 Telefones: (82) 3279-1396/99131-2814
 Chefe de Secretaria: Fabrícia Duda da Costa Guimarães
 Assessor: Ivania Cristina Soares Lavor Fidelis
 Ofi cial de Justiça: Jorge Alberto da Costa Ribeiro

Des.  Fábio José Bittencourt Araújo
 Corregedor-Geral da Justiça

PORTARIA CGJ Nº 594, DE 22 DE JUNHO DE 2021

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE designar os 
seguintes servidores para o PLANTÃO JUDICIÁRIO da Comarca do INTERIOR, para o mês de JULHO de 2021, de acordo com o 
PROVIMENTO Nº 15/2019 – Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas.

PLANTÃO INTERIOR
MÊS DIAS SERVIDORES PLANTONISTAS

JULHO

03

Comarca de Mata Grande
 Telefones: (82) 3642-1220/99323-2168
 Chefe de Secretaria: Leonardo Gomes Nunes
 Assessor: Larisse Aline Lopes Santos
 Ofi cial de Justiça: Ricardo Jean Feitosa de Siqueira

04
Chefe de Secretaria: Leonardo Gomes Nunes
 Assessor: Larisse Aline Lopes Santos
 Ofi cial de Justiça: Cícero Rosa dos Santos Araújo

Des.  Fábio José Bittencourt Araújo
 Corregedor-Geral da Justiça

PORTARIA CGJ Nº 595, DE 22 DE JUNHO DE 2021

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE designar os 
seguintes servidores para o PLANTÃO JUDICIÁRIO da Comarca do INTERIOR, para o mês de JULHO de 2021, de acordo com o 
PROVIMENTO Nº 15/2019 – Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas.

PLANTÃO INTERIOR
MÊS DIAS SERVIDORES PLANTONISTAS

JULHO

03

Comarca de São Sebastião
 Telefones: (82) 3542-1321/99329-2274
 Chefe de Secretaria: Márcia Lúcia Alves da Silva
 Assessor: Maria de Lara Aníbal
 Ofi cial de Justiça: Maria Rosa de Oliveira Silva

04
Chefe de Secretaria: Márcia Lúcia Alves da Silva
 Assessor: Maria de Lara Aníbal
 Ofi cial de Justiça: Adriana Mércia Plácido Araújo

Des.  Fábio José Bittencourt Araújo
 Corregedor-Geral da Justiça

PORTARIA CGJ Nº 596, DE 22 DE JUNHO DE 2021

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE designar os 
seguintes servidores para o PLANTÃO JUDICIÁRIO da Comarca do INTERIOR, para o mês de JULHO de 2021, de acordo com o 
PROVIMENTO Nº 15/2019 – Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas.

PLANTÃO INTERIOR
MÊS DIAS SERVIDORES PLANTONISTAS

JULHO

03

Comarca de São Luis do Quitunde
 Telefones: (82) 3254-1242/99125-0801
 Analista Judiciário: Elenilda Tenório dos Santos
 Assessor: Maria Miquelange Santos Lima
 Ofi cial de Justiça: Gustavo Afonso Pitta Duarte

04
Analista Judiciário: Matheus Margarino Oliveira Santos
 Assessor: Keyllane Christyelle Gomes Fragoso
 Ofi cial de Justiça: Gustavo Afonso Pitta Duarte

Des.  Fábio José Bittencourt Araújo 
 Corregedor-Geral da Justiça

PORTARIA Nº 597, DE 22 DE JUNHO DE 2021.

 O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE designar o 
seguinte PLANTÃO DOS CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL, de acordo com o Provimento CGJ/AL nº 16/2019, para a Comarca da 
Capital, referente aos meses de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO de 2021.
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PLANTÃO CAPITAL
MÊS DIAS SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL

Julho
03 e 04

Cartório do Registro Civil do 7º Distrito
 Responsável: José Arnaldo Costa de Moraes
 Endereço: Avenida Antônio Lisboa de Amorim, 220 - Galeria 06 – Benedito 
Bentes
 Telefone: 3436-6669 e 99948-7345
 Horário: 8 às 14h

10 e 11

Cartório do Registro Civil do 1º Distrito
 Responsável: Jacira Santos Costa
 Endereço: Rua Dias Cabral, 199 - Centro
 Telefone: 3221-1838 e 98883-9024
 Horário: 8 às 14h

17 e 18

Cartório do Registro Civil do 2º Distrito
 Responsável: Maria Lúcia Sampaio Falcão
 Endereço: Avenida Comendador Leão, 788, Poço
 Telefone: 3327-5269 e 9921-7845
 Horário: 8 às 14h

24 e 25

Cartório do Registro Civil do 3º Distrito
 Responsável: Diogo Prata Lima
 Endereço: Rua Cônego Costa, 3712, Bebedouro
 Telefone: 3241-1241 e 8804-3712
 Horário: 8 às 14h

MÊS DIAS SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL

Agosto 31/07 e 1º

Cartório do Registro do 4º Distrito Responsável: Danyel Victor de Oliveira 
Farias
 Endereço: Rua Boa Vista, 404, Ipioca
 Telefone: 3234-2477 e 8827-4296
 Horário: 8 às 14h

07 e 08

Cartório do Registro Civil do 5º Distrito
 Responsável: Nalcy Bastos da Rocha
 Endereço: Rua 7 de Setembro, 166, Tabuleiro dos Martins
 Telefone: 3324-3617 e 8842-2780
 Horário: 8 às 14h

14 e 15

Cartório do Registro Civil do 6º Distrito
 Responsável: Maria Rosinete Rodrigues R. de Oliveira
 Endereço: Praça Santo Antônio, 13, Ponta Grossa
 Telefone: 3223-5131 e 9973-8579
 Horário: 8 às 14h

21e 22

Cartório do Registro Civil do 7º Distrito
 Responsável: José Arnaldo Costa de Moraes
 Endereço: Avenida Antônio Lisboa de Amorim, 220 - Galeria 06 – Benedito 
Bentes
 Telefone: 3436-6669 e 99948-7345
 Horário: 8 às 14h

27, 28 e 29

Cartório do Registro Civil do 1º Distrito
 Responsável: Jacira Santos Costa
 Endereço: Rua Dias Cabral, 199 - Centro
 Telefone: 3221-1838 e 98883-9024
 Horário: 8 às 14h

PLANTÃO CAPITAL
MÊS DIAS SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL

Setembro
04, 05 e 07

Cartório do Registro Civil do 2º Distrito
 Responsável: Maria Lúcia Sampaio Falcão
 Endereço: Avenida Comendador Leão, 788, Poço
 Telefone: 3327-5269 e 9921-7845
 Horário: 8 às 14h

11 e 12

Cartório do Registro Civil do 3º Distrito
 Responsável: Diogo Prata Lima
 Endereço: Rua Cônego Costa, 3712, Bebedouro
 Telefone: 3241-1241 e 8804-3712
 Horário: 8 às 14h

16, 18 e 19

Cartório do Registro do 4º Distrito Responsável: Danyel Victor de Oliveira 
Farias
 Endereço: Rua Boa Vista, 404, Ipioca
 Telefone: 3234-2477 e 8827-4296
 Horário: 8 às 14h

25 e 26

Cartório do Registro Civil do 5º Distrito
 Responsável: Nalcy Bastos da Rocha
 Endereço: Rua 7 de Setembro, 166, Tabuleiro dos Martins
 Telefone: 3324-3617 e 8842-2780
 Horário: 8 às 14h

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
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DES. FÁBIO JOSÉ BITTENCOURT ARAÚJO
 Corregedor-Geral da Justiça

-  Servidores -

JUÍZO DE DIREITO DA SERVIDORES - JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DISCIPLINARES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0123/2021
ADV: FERNANDO ANTÔNIO DORVIILLÉ MOREIRA JÚNIOR (OAB 14484/AL), ADV: PAULO JOSÉ DE CARVALHO LIMA FILHO 

(OAB 10399/AL), ADV: FELIPE CAJUEIRO ALMEIDA (OAB 10087/AL), ADV: JOÃO JOSÉ ACIOLI ARAÚJO (OAB 5745/AL), ADV: LUIZ 
HENRIQUE CAVALCANTE MELO (OAB 6821/AL) - Processo 0000409-85.2021.8.02.0073 - Pedido de Providências - Encaminhamento 
de Documentos Extrajudicial - Corregedoria - REQUERIDO: B.J.L.S. - Pelo exposto, considerando que a petição em análise foi subscrita 
pelo Bel. Felipe Cajueiro Almeida (OAB/AL 10.087), impedido de atuar no presente feito, DEIXO DE ANALISAR o pedido formulado à 
fl . 659 pelo requerido, Bel. B. J. L. S.. Aguarde-se na Secretaria o presente processo até que haja decisão pelo Relator da exceção de 
impedimento de fl s. 01/16 dos autos dependentes, na forma do §2º, do art. 146, do CPC/2015. Publique-se. Intime-se e cumpra-se. 
Maceió,

ADV: FERNANDO ANTÔNIO DORVIILLÉ MOREIRA JÚNIOR (OAB 14484/AL), ADV: PAULO JOSÉ DE CARVALHO LIMA FILHO 
(OAB 10399/AL), ADV: FELIPE CAJUEIRO ALMEIDA (OAB 10087/AL), ADV: JOÃO JOSÉ ACIOLI ARAÚJO (OAB 5745/AL), ADV: 
LUIZ HENRIQUE CAVALCANTE MELO (OAB 6821/AL) - Processo 0001117-72.2020.8.02.0073 - Processo Administrativo - Em Face 
de Interino de Cartório Extrajudicial - REQUERIDO: B.J.L.S. - Pelo exposto, considerando que a petição em análise foi subscrita pelo 
Bel. Felipe Cajueiro Almeida (OAB/AL 10.087), impedido de atuar no presente feito, DEIXO DE ANALISAR o pedido formulado à fl . 489 
pelo requerido, Bel. B. J. L. S.. Publique-se. Intime-se e cumpra-se. Maceió, 18 de junho de 2021. Des. Fábio José Bittencourt Araújo 
Corregedor-Geral da Justiça

ADV: HUGO FONSECA ALEXANDRE (OAB 8432/AL) - Processo 0001685-25.2019.8.02.0073 - Processo Administrativo - Em Face 
de Servidor do TJAL - REQUERENTE: E.A.M. e outro - REPTANTE: R.A.M. - Diante do exposto, ACOLHO o parecer da Assessoria 
Especial das Serventias Extrajudiciais - AESE, ao passo em que DETERMINO a notifi cação dos requerentes para tomarem ciência 
acerca da impossibilidade, no presente momento, de análise do pleito de declaração de nulidade da averbação, com base apenas no 
pedido de fl . 128, sem que seja utilizada a adequada via recursal para fi ns de reforma ou complementação da decisão proferida pela 
Juíza Corregedora Permanente da Comarca de Batalha/AL. No mais, DETERMINO o encaminhamento de ofício ao atual Magistrado 
Corregedor Permanente da Comarca de Batalha/AL, Dr. D. M. J., solicitando-lhe que, com urgência, remeta a esta CGJ/AL os autos 
do procedimento administrativo de nº 0000115-62.2020.8.02.0204, a fi m de possibilitar o julgamento do recurso nele interposto. Após o 
cumprimento das determinações, REMETAM-SE os autos à Assessoria Especial das Serventias Extrajudiciais - AESE para manifestação. 
Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. Maceió, 16 de junho de 2021. Des. Fábio José Bittencourt Araújo Corregedor-Geral da Justiça

Felipe Cajueiro Almeida (OAB 10087/AL)
Fernando Antônio Dorviillé Moreira Júnior (OAB 14484/AL)
Hugo Fonseca Alexandre (OAB 8432/AL)
João José Acioli Araújo (OAB 5745/AL)
Luiz Henrique Cavalcante Melo (OAB 6821/AL)
Paulo José de Carvalho Lima Filho (OAB 10399/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA SERVIDORES - JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DISCIPLINARES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0124/2021
ADV: LUIZ HENRIQUE CAVALCANTE MELO (OAB 6821/AL), ADV: JOÃO JOSÉ ACIOLI ARAÚJO (OAB 5745/AL), ADV: WLADIMIR 

VIEIRA DA SILVA (OAB 9203/AL), ADV: FELIPE CAJUEIRO ALMEIDA (OAB 10087/AL), ADV: PAULO JOSÉ DE CARVALHO LIMA 
FILHO (OAB 10399/AL), ADV: CARLOS EDUARDO FERREIRA MELO (OAB 12276/AL), ADV: FERNANDO ANTÔNIO DORVIILLÉ 
MOREIRA JÚNIOR (OAB 14484/AL) - Processo 0000371-73.2021.8.02.0073 - Pedido de Providências - Encaminhamento de 
Documentos Extrajudicial - Corregedoria - REQUERENTE: G.M.A.C. - REQUERIDO: J.R.M.B. - Diante do exposto, NÃO RECONHEÇO 
MEU IMPEDIMENTO e mantenho a decisão de fl s. 58/63 em todos os seus termos. Conforme disposição contida no art. 145, §1º, do 
CPC/15, determino a autuação em apartado da petição de fl s. 167/183 e dos documentos que a acompanharam, remetendo-os, em 
seguida, ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, para que seja julgado pelo Pleno desta Corte, em Sessão Administrativa, nos 
termos do que dispõe o art. 43, IX, “k” do Regimento Interno do TJ/AL. Publique-se. Intime-se e cumpra-se. Maceió, 02 de junho de 2021. 
Des. Fábio José Bittencourt Araújo Corregedor-Geral da Justiça

CARLOS EDUARDO FERREIRA MELO (OAB 12276/AL)
Felipe Cajueiro Almeida (OAB 10087/AL)
Fernando Antônio Dorviillé Moreira Júnior (OAB 14484/AL)
João José Acioli Araújo (OAB 5745/AL)
Luiz Henrique Cavalcante Melo (OAB 6821/AL)
Paulo José de Carvalho Lima Filho (OAB 10399/AL)
Wladimir Vieira da Silva (OAB 9203/AL)

-  Serventia Extrajudicial  -

JUÍZO DE DIREITO DA EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0126/2021
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Processo 0000219-25.2021.8.02.0073 - Processo Administrativo - Encaminhamento de Documentos Extrajudicial - Corregedoria - 
REQUERENTE: Gleyson Jorge Holanda Ribeiro - REQUERIDO: Serviço Notarial e Registral de São Brás-AL - Ante o exposto, ACOLHO 
o parecer de fl s. 78/81, ao passo em que DETERMINO a expedição de ofício ao Dr. Alfredo dos Santos Mesquita, Juiz Corregedor 
Permanente com atribuição para fi scalização do Serviço Notarial e Registral de São Brás/AL, solicitando-lhe que, em até 05 (cinco) 
dias, informe a esta CGJ/AL o número de autuação da sindicância administrativa instaurada por força da Portaria nº 01/2021, bem como 
esclareça sobre o atual estágio do referido procedimento. Após, transcorrido o prazo acima assinalado ou apresentada resposta pelo 
Juiz Corregedor Permanente com atribuição para fi scalização do Serviço Notarial e Registral de São Brás/AL, REMETAM-SE os autos à 
Assessoria Especial das Serventias Extrajudiciais - AESE para manifestação. Publique-se. Intime-se e cumpra-se. Maceió, 21 de junho 
de 2021. Des. Fábio José Bittencourt Araújo Corregedor-Geral da Justiça

Processo 0000400-26.2021.8.02.0073 - Processo Administrativo - Encaminhamento de Documentos Extrajudicial - Corregedoria 
- REQUERENTE: Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude. - Destarte, ACOLHO o parecer de fl . 12/14, de modo a 
DETERMINAR a expedição de ofício circular, através do malote digital, a todas serventias extrajudiciais do Estado de Alagoas que 
tenham atribuição de Notas, encaminhando-lhes cópia do presente decisum, a fi m de que informem sobre possível ocorrência de 
situação de registro de pornografi a infantil em atas notariais, como meio de prova em crimes sexuais, e acaso confi rmado algum caso, 
informem qual postura foi adotada pelo responsável da unidade cartorária. Ademais, DETERMINO expedição de Ofício endereçado ao 
Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público do Estado do Maranhão, enviando-lhe cópia desta decisão, 
bem como informando-lhe acerca da inexistência de qualquer previsão, no âmbito da Consolidação Normativa Notarial e Registral desta 
CGJ/AL, de procedimento a ser adotado em relação às atas notariais que registrem situações que confi gurem pornografi a infantil, como 
meio de prova em crimes sexuais. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. Maceió, 21 de junho de 2021. Des. Fábio José Bittencourt 
Araújo Corregedor-Geral da Justiça

Processo 0000445-30.2021.8.02.0073 - Processo Administrativo - Em Face de Interino de Cartório Extrajudicial - REQUERENTE: 
Cartório do Único Ofício de Messias (CNS 00.324-4) - Ante o exposto, ACOLHO o parecer de fl s. 22/30, DEFERINDO o pedido de 
aquisição do “Leitor Biométrico Fingkey Hamster Dx-Nitgen”, fornecido pela loja física “Mixpel Papelaria”, pelo valor total de R$ 549,00 
(quinhentos e quarenta e nove reais), conforme orçamento de menor valor constante à fl . 21, haja vista que as demais propostas 
apresentadas pelas lojas virtuais, quando acrescida a quantia correspondente ao frete, alcançaram montantes mais onerosos para 
a serventia. Ademais, DETERMINO que, após a aquisição do bem, nos moldes ora autorizados, a requerente atualize o valor dos 
gastos no Portal ‘’Justiça Aberta’’ do CNJ e apresente todos os dados da compra ao Setor Técnico-Contábil desta CGJ/AL, para fi ns de 
anotação da despesa. Publique-se. Intime-se e cumpra-se. Após, transcorrido o prazo sem qualquer insurgência, arquivem-se os autos 
com a devida baixa no sistema. Maceió, 21 de junho de 2021. Des. Fábio José Bittencourt Araújo Corregedor-Geral da Justiça

Processo 0000447-97.2021.8.02.0073 - Processo Administrativo - Encaminhamento de Documentos Extrajudicial - Corregedoria - 
REQUERENTE: Serviço Registral de Pessoas Naturais de Palmeira dos Índios (CNS 00.395-4) - Ante o exposto, ACOLHO o parecer 
de fl s. 04/05, ao passo em que DEFIRO o pedido formulado pela Belª. Vânia Sampaio da Silva, Tabeliã Interina do Serviço Registral 
de Pessoas Naturais de Palmeira dos Índios/AL (CNS 00.395-4), autorizando ao Sr. Juan Sampaio Rodrigues fi rmar os Registros de 
Nascimentos realizados na unidade interligada da serventia em questão, localizada na Maternidade Santa Olímpia, nos termos do art. 20 
da Lei Federal n° 8.935/94 e no art. 3º do Provimento CNJ nº 13, de 03.09.2010. Publique-se. Intime-se e cumpra-se. Após, transcorrido 
o prazo sem qualquer insurgência, arquivem-se os autos com a devida baixa no sistema. Maceió, 21 de junho de 2021. Des. Fábio José 
Bittencourt Araújo Corregedor-Geral da Justiça

Processo 0000460-96.2021.8.02.0073 - Processo Administrativo - Encaminhamento de Documentos Extrajudicial - Corregedoria 
- REQUERENTE: Cartório do Único Ofício de Tanque D’Arca (CNS 00.309-5) - Destarte, ACOLHO o parecer de fl s. 09/11, de modo 
a DETERMINAR que seja certifi cado, pela Secretaria das Serventias Extrajudiciais, que o Juiz Auxiliar desta CGJ/AL, Dr. Anderson 
Santos dos Passos, recolheu os autos dos processos de n.ºs 1.561, 2001.000609-5 e 2001.001362-8, os quais se encontravam nas 
dependências do Cartório de Registro Civil de Tanque D’Arca (CNS 00.309-5) e do Cartório do Único Ofício de Tanque D’Arca (CNS 
00.309-5), por não guardarem qualquer relação com as atividades registrais e notariais. Ademais, DETERMINO que seja juntada cópia 
integral dos presentes autos ao processo de nº 0000487-79.2021.8.02.0073, instaurado para acompanhar as inspeções extraordinárias 
que serão realizadas no Cartório de Registro Civil de Tanque D’Arca (CNS 00.309-5) e no Cartório do único Ofício de Tanque D’Arca 
(CNS 00.309-5), a fi m de subsidiar o relatório fi nal que será confeccionado no referido feito. Publique-se. Intime-se e cumpra-se. Após, 
transcorrido o prazo sem qualquer insurgência, arquivem-se os autos com a devida baixa no sistema. Maceió, 21 de junho de 2021. Des. 
Fábio José Bittencourt Araújo Corregedor-Geral da Justiça

Processo 0000487-79.2021.8.02.0073 - Processo Administrativo - Encaminhamento de Documentos Extrajudicial - Corregedoria 
- REQUERENTE: Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas - CGJ AL - Ante o exposto, ACOLHO o parecer de fl s. 13/14, 
DETERMINANDO a expedição de Portaria, designando para o dia 22/06/2021 (terça-feira), a realização da inspeção extraordinária 
no Cartório de Registro Civil de Tanque D’Arca (CNS 00.217-0) e no Cartório do Único Ofício de Tanque D’Arca (CNS 00.309-5). Após 
a realização da inspeção, remetam-se os autos à Assessoria Especial das Serventias Extrajudiciais para adoção das providências 
cabíveis. Publique-se. Intime-se e cumpra-se. Maceió, 21 de junho de 2021. Des. Fábio José Bittencourt Araújo Corregedor-Geral da 
Justiça

Processo 0000487-79.2021.8.02.0073 - Processo Administrativo - Encaminhamento de Documentos Extrajudicial - Corregedoria 
- REQUERENTE: Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas - CGJ AL - PORTARIA Nº 588, DE 21 DE JUNHO DE 2021. 
Determina inspeção extraordinária, a ser realizada pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, no Cartório de Registro Civil 
de Tanque D’Arca e no Cartório do Único Ofício de Tanque D’Arca. O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, 
DESEMBARGADOR FÁBIO JOSÉ BITTENCOURT ARAÚJO, no uso de suas atribuições legais e regimentais; CONSIDERANDO o 
disposto no art. 236 da Constituição Federal, que atribui ao Poder Judiciário a fi scalização das serventias extrajudiciais; CONSIDERANDO 
o que determinam os arts. 37 e 38 da Lei Federal n.º 8.935/94; CONSIDERANDO o que dispõe o art. 41 do Código de Organização 
Judiciária do Estado de Alagoas; CONSIDERANDO o teor do art. 63 do Provimento CGJ/AL nº 16/2019, que instituiu a Consolidação 
Normativa Notarial e Registral do Estado de Alagoas; CONSIDERANDO a decisão contida no bojo do Processo Administrativo nº 
0000487-79.2021.8.02.0073. RESOLVE: Art. 1º. DETERMINAR a realização de inspeção extraordinária no Cartório de Registro Civil de 
Tanque D’Arca (CNS 00.217-0) e no Cartório do Único Ofício de Tanque D’Arca (CNS 00.309-5), no dia 22 de junho de 2021, das 08h00 
às 17h00. Art 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Des. Fábio José Bittencourt Araújo Corregedor-Geral da Justiça

JUÍZO DE DIREITO DA EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0127/2021
Processo 0000521-54.2021.8.02.0073 - Processo Administrativo - Encaminhamento de Documentos Extrajudicial - Corregedoria - 

REQUERENTE: Serviço Notarial e Registral de Batalha/AL. - Ante o exposto, ACOLHO o parecer de fl s. 18/27, de modo a DEFERIR 
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o requerimento formulado à fl  03, AUTORIZANDO a compra de 02 (dois) HDs SSD de 120gb, com a fornecedora ‘’Shopfácil’’ (fl . 16); 
01 (um) kit contendo teclado e mouse sem fi o (fl . 12), por meio da fornecedora ‘’Amazon’’; além de 01 (um) Nobreak de 720VA (fl . 10) 
e 01 (uma) impressora ARGOX 02/214 PLUS (fl . 14), ambos com a empresa ‘’Americanas’’, consoante o menor valor dos orçamentos 
apresentados para cada um dos itens, DETERMINANDO, ademais, que, após a aquisição dos bens, nos moldes ora autorizados, a 
requerente atualize o valor dos gastos no Portal ‘’Justiça Aberta’’ do CNJ e apresente todos os dados da compra ao Setor Técnico-
Contábil desta CGJ/AL, para fi ns de anotação das despesas. Publique-se. Intime-se e cumpra-se. Após, transcorrido o prazo sem 
qualquer manifestação, arquivem-se os autos com a devida baixa no sistema. Maceió, 22 de junho de 2021. Des. Fábio José Bittencourt 
Araújo Corregedor-Geral da Justiça

Processo 0000530-16.2021.8.02.0073 - Processo Administrativo - Encaminhamento de Documentos Extrajudicial - Corregedoria - 
REQUERENTE: 1º Tabelionato de Notas Registro de Imóveis e Protesto de Titulos de União dos Palmares - Ante o exposto, ACOLHO 
o parecer de fl s. 08/16, de modo a AUTORIZAR que o Bel. Carlos Enilson Cardoso da Silva, Tabelião Interino do 1º Tabelionato de 
Notas, Registro de Imóveis e Protesto de Títulos da Comarca de União dos Palmares/AL (CNS 00.178-4), contrate o Sr. Alex Leandro 
da Silva, inscrito no CPF nº 077.375.794-51, para exercer a função de Digitador, com percepção da remuneração mensal no importe 
de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), correspondente ao salário mínimo nacional, em consonância ao disposto no art. 7º, IV, da CF/88, 
DETERMINANDO, ademais, a remessa dos autos ao Setor Técnico-Contábil desta CGJ/AL, para que proceda com a anotação da 
despesa autorizada neste decisum. Ademais, NOTIFIQUE-SE o requerente, a fi m de que promova a atualização dos dados no Portal 
Justiça Aberta do CNJ, bem como colacione aos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, cópia da carteira de trabalho e previdência 
social do contratado, com o registro do vínculo empregatício. Publique-se. Intime-se e cumpra-se. Após, transcorrido o prazo sem 
qualquer manifestação, arquivem-se os autos com a devida baixa no sistema. Maceió, 22 de junho de 2021. Des. Fábio José Bittencourt 
Araújo Corregedor-Geral da Justiça

Processo 0000544-97.2021.8.02.0073 - Processo Administrativo - Encaminhamento de Documentos Extrajudicial - Corregedoria 
- REQUERENTE: Cartório do 1º Ofício de Santana do Ipanema (CNS 00.204-8) - Ante o exposto, ACOLHO o parecer de fl s. 11/20, 
DEFERINDO o requerimento de fl . 03, de modo a autorizar a mudança do prédio atual da serventia, para o imóvel localizado na “Av. 
Prefeito Adeildo Nepomuceno Marques, nº 665, Bairro Monumento, Santana do Ipanema/AL, CEP 57.500-000”, em conformidade com 
o contrato de aluguel de fl s. 04/06, com todo o aparelhamento que se fi zer necessário para a continuidade do serviço, tais como, 
mobília, acervo de livros, acervo do arquivo, equipamentos eletrônicos e de informática. Desde já, fi ca a requerente ciente de que 
deverá promover a consequente atualização dos dados da unidade no portal Justiça Aberta (CNJ), bem como a prestação de contas 
concernentes aos gastos com a locação em questão na época devida. Ao fi nal, ENCAMINHEM-SE os autos ao Setor Técnico-Contábil 
desta Corregedoria-Geral da Justiça, a fi m de que proceda com a anotação da despesa autorizada no presente processo. Publique-se. 
Intime-se e cumpra-se. Após, transcorrido o prazo sem qualquer insurgência, arquivem-se os autos com a devida baixa no sistema. 
Maceió, 22 de junho de 2021. Des. Fábio José Bittencourt Araújo Corregedor-Geral da Justiça

Escola Superior da Magistratura - ESMAL

EDITAL Nº 108/2021

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, DESTINADO AOS ALUNOS 
DO CURSO DE BIBLIOTECONOMIA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR REGULARIZADAS JUNTO AO MINISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO, QUANDO CONCLUÍDO O 4º PERÍODO, FOR REGIME DE CRÉDITOS, OU 2º ANO, QUANDO O REGIME FOR 
SERIADO.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, nos termos do item 11.1 do Edital nº 75/2021 de 13 de 
maio de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2021, RESOLVE

TORNAR PÚBLICA A HOMOLOGAÇÃO do resultado fi nal consoante Edital nº 106/2021 - publicado no Diário da Justiça Eletrônico 
aos vinte e dois (22) dias do mês de junho do ano de 2021– do Processo Simplifi cado para Seleção de Estagiários, destinados aos 
alunos do curso de Biblioteconomia das Instituições de Ensino Superior regularizadas junto ao Ministério da Educação.

Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, em Maceió, aos vinte e dois (22) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um 
(2021).

Desembargador Klever Rêgo Loureiro
Presidente

EDITAL Nº 109/2021

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, DESTINADO AOS ALUNOS 
DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR REGULARIZADAS JUNTO AO MINISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO, QUANDO CONCLUÍDO O 4º PERÍODO, FOR REGIME DE CRÉDITOS, OU 2º ANO, QUANDO O REGIME FOR 
SERIADO.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, nos termos do item 11.1 do Edital nº 77/2021 de 13 de 
maio de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2021, RESOLVE

TORNAR PÚBLICA A HOMOLOGAÇÃO do resultado fi nal consoante Edital nº 107/2021 - publicado no Diário da Justiça Eletrônico 
aos vinte e dois (22) dias do mês de junho do ano de 2021– do Processo Simplifi cado para Seleção de Estagiários, destinados aos 
alunos do curso de Ciências Contábeis das Instituições de Ensino Superior regularizadas junto ao Ministério da Educação.

Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, em Maceió, aos vinte e dois (22) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um 
(2021).

Desembargador Klever Rêgo Loureiro
Presidente

  EDITAL Nº 110/2021

A Coordenadora de Projetos Especiais da Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas, Juíza Carolina Sampaio Valões Da 



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

Disponibilização: quarta-feira, 23 de junho de 2021 Diário Ofi cial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional e Administrativo Maceió, Ano XIII - Edição 2849 41

Rocha Coêlho, no uso de suas atribuições legais, convoca os candidatos aprovados no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO CURSO DE DIREITO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 
REGULARIZADAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, listados abaixo, para encaminhar a documentação exigida no item 10.4 
do Edital nº 49/2021.

A documentação deverá ser enviada pelo sistema e-Stagium, entre os dias 05 a 14 do mês de julho de 2021. O acesso ao sistema se 
dará pelo endereço eletrônico estagio.esmal.tjal.jus.br, devendo o estudante realizar o seu cadastro e anexar os documentos solicitados.

CONVOCAÇÃO

MACEIÓ - MATUTINO

ORDEM NOME
1 Fernando Antonio Saldanha Lordello Neves
2 Ramon De Oliveira Lima
3 Robson Nazaro Da Conceição
4 Dayse Pereira De Oliveira Lima
5 José Wyllyson Dos Santos
6 Alyssa Vitorino Lopes Alves
7 Myllena Cardoso Costa
8 Vilmário Júnior De Paula Wanderley
9 Thaynara Naiara Da Silva

10 Adna Luany Da Silva Calheiros
11 Milena Karine Da Silva Rodrigues
12 Altair Rogério Alves Brandão

 
MACEIÓ – VESPERTINO

ORDEM NOME
1 Pedro Omena Lima
2 Anna Beatriz Costa Oliveira
3 Ariel Dos Santos Lima

1. Após anexar os documentos pessoais e declaração de matrícula acompanhe o tramite no mesmo sistema, visto que esta 
documentação será validada por nossa Coordenação. Em seguida, o contrato será automaticamente liberado no sistema para 
impressão e assinatura. Após esse procedimento, se faz necessário que você anexe o contrato e nos envie um e-mail (cestagio@tjal.jus.
br) indicando o envio do Termo de Compromisso.

2. Observe que antes de gerar o contrato você deve verifi car se atualizou as suas informações corretamente, como agência bancária, 
conta bancária e período de matrícula.

3. Os dados bancários informados deverão se referir à conta corrente do Banco do Brasil, de sua titularidade.

4. As eventuais dúvidas deverão ser encaminhadas exclusivamente para o e-mail cestagio@tjal.jus.br .

Maceió, 22 de junho de 2021.

Carolina Sampaio Valões Da Rocha Coêlho
Coordenadora de Projetos Especiais

Juíza de Direito / Presidente

Anderson Santos dos Passos
Juiz de Direito e Membro

Bruno Acioli Araújo
Juiz de Direito e Membro

Joyce Araújo Florentino
Juiz de Direito e Membro

Raul Cabus
Juiz de Direito e Membro

Ana Paula Barros Ramos
Membro

Renan Gustavo Ferro Gonzaga
Membro

Diretoria Adjunta de Gestão de Pessoas

A Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e regimentais, determinou a 
composição das seguintes publicações:

PORTARIA Nº 1165, DE 22 DE JUNHO DE 2021.
Designar magistrado para responder por Unidade Judiciária.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
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CONSIDERANDO o Ato Normativo n.º 04, de 18 de janeiro de 2021, que revogou o Ato Normativo nº 01/2019, datado de 04 de 
janeiro de 2019, que delegou ao Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Alagoas as designações para escolha e substituições dos 
Juízes de Direito de 1º Grau, quando se demonstrasse inviável as substituições previstas em Resolução desta Corte, ou em casos de 
impedimentos, suspeições, ou, ainda, quando o interesse do serviço o determinar;

CONSIDERANDO que a magistrada AMINE MAFRA CHUKR CONRADO, designada, por meio da Portaria n.º 126/2020, da 
Corregedoria-Geral da Justiça, para responder, excepcional e cumulativamente pela 1.ª Vara Criminal da Capital – Infância e Juventude, 
nas quartas-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras, estará de férias no período de 01 a 20/07/2021.

RESOLVE: 
Art.1º Designar o Magistrado ANDRÉ LUIS PARIZIO MAIA PAIVA, Titular da 2.ª Vara Cível da Comarca de Palmeira dos Índios, para 

responder, excepcional e cumulativamente pela 1.ª Vara Criminal da Capital – Infância e Juventude, nas quartas-feiras, quintas-feiras 
e sextas-feiras, durante as férias da magistrada AMINE MAFRA CHUKR CONRADO, designada para responder pela referida unidade 
judiciária, no período de 01 a 20/07/2021, sem prejuízo de suas funções e de outras designações, até ulterior deliberação.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

PORTARIA Nº 1166, DE 22 DE JUNHO DE 2021.
Designar magistrado para responder por Unidade Judiciária.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o Ato Normativo n.º 04, de 18 de janeiro de 2021, que revogou o Ato Normativo nº 01/2019, datado de 04 de 

janeiro de 2019, que delegou ao Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Alagoas as designações para escolha e substituições dos 
Juízes de Direito de 1º Grau, quando se demonstrasse inviável as substituições previstas em Resolução desta Corte, ou em casos de 
impedimentos, suspeições, ou, ainda, quando o interesse do serviço o determinar;

CONSIDERANDO que a magistrada JOYCE ARAÚJO FLORENTINO, designada, por meio da Portaria n.º 1.032/2021, para 
responder, excepcional e cumulativamente pela Comarca de Maravilha, estará de férias no período de 11 a 30/07/2021.

RESOLVE:
 
Art.1º Designar o Magistrado LUCIANO AMÉRICO GALVÃO FILHO, Titular da 3.ª Vara Cível da Comarca de Penedo, para responder, 

excepcional e cumulativamente pela Comarca de Maravilha, durante as férias da magistrada JOYCE ARAÚJO FLORENTINO, designada 
para responder pela referida unidade judiciária, no período de 11 a 30/07/2021, sem prejuízo de suas funções e de outras designações, 
até ulterior deliberação.

Art. 2.º Revogar a Portaria n.º 1.151/2021, de 18 de junho de 2021, da Presidência do Tribunal de Justiça, que designou a magistrada 
LUCIANA JOSUÉ RAPOSO LIMA DIAS, Titular da 1.ª Vara Cível da Comarca de São Miguel dos Campos para responder, excepcional e 
cumulativamente pela Comarca de Maravilha.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

PORTARIA Nº 1.167, DE 22 DE JUNHO DE 2021.
Designar magistrada para responder por Unidade Judiciária.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o Ato Normativo n.º 04, de 18 de janeiro de 2021, que revogou o Ato Normativo nº 01/2019, datado de 04 de 

janeiro de 2019, que delegou ao Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Alagoas as designações para escolha e substituições dos 
Juízes de Direito de 1º Grau, quando se demonstrasse inviável as substituições previstas em Resolução desta Corte, ou em casos de 
impedimentos, suspeições, ou, ainda, quando o interesse do serviço o determinar;

CONSIDERANDO que os magistrados FILIPE FERREIRA MUNGUBA e EWERTON LUIZ CHAVES CARMINATI, designados, por 
meio das Portarias n.ºs 62/2020 e 989/2020, da Corregedoria-Geral da Justiça, para responderem, excepcional e cumulativamente pela 
7.ª Vara Criminal da Capital, estarão de férias no período de 05 a 24/07/2021.

RESOLVE: 
Art.1º Designar a Magistrada MARINA GURGEL DA COSTA, Titular da 2.ª Vara da Comarca de Santana do Ipanema, para responder, 

excepcional e cumulativamente pela 7.ª Vara Criminal da Capital, durante as férias dos magistrados FILIPE FERREIRA MUNGUBA e 
EWERTON LUIZ CHAVES CARMINATI, designados para responderem pela referida unidade judiciária, no período de 05 a 24/07/2021, 
sem prejuízo de suas funções e de outras designações, até ulterior deliberação.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

PORTARIA Nº 1168, DE 22 DE JUNHO DE 2021.
Lotação de Pedagoga.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o Ofício nº. 34-628/2021, de 22 de junho de 2021, subscrito pela Supervisora Geral do NUPEMEC, Moacyra 

Verônica Cavalcante Rocha Guanabens;
RESOLVE:
Art. 1º Lotar a Pedagoga DEBORA DOS SANTOS SILVA, matrícula 96847, no Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher, até ulterior deliberação.
Art. 2º Fica autorizada a possibilidade da referida servidora, quando solicitado ao Magistrado da Unidade, exercer suas atividades 

na Casa da Mulher Alagoana.
Art. 3° Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.
Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

PORTARIA Nº 1169, DE 22 DE JUNHODE 2021.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

RESOLVE deferir o pedido de PERMUTA entre as assistentes sociais CLARITIANA JANAÍNA DOS SANTOS SILVA e RAQUEL 
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MESQUITA DOS SANTOS RAMOS  na  14 Vara Criminal da Capital e no Escritório Social, respectivamente, passando a Assistente 
Social Claritiana Janaína dos Santos Silva a integrar o Escritório Social e a Assistente Social  Raquel Mesquita dos Santos Ramos a 
integrar a 14ª Vara Criminal da Capital.

Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

PORTARIA Nº 1170, DE 22 DE JUNHO DE 2021.
Transferência de Férias de Desembargador. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, bem 

assim considerando o que deliberou o Plenário desta Corte, em Sessão Ordinária Administrativa realizada nesta data,
RESOLVE:
Art. 1º DEFERIR o pedido formulado pelo Desembargador WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS, de transferência de suas 

férias regulamentares, anteriormente designadas para o mês de julho do corrente ano, para serem usufruídas em momento posterior, 
tendo em vista imperiosa necessidade de serviço.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

PORTARIA Nº 1171, DE 22 DE JUNHO DE 2021.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo Administrativo n.° 2021/6992, RESOLVE, a pedido e ad referendum do Tribunal 
Pleno, exonerar LEONARDO DAMIAO ARAUJO ZAGALLO, matricula 96470, do cargo, em comissão, de Assessor judiciário, ASJ/GDTJ, 
do Gabinete do Desembargador Otávio Leão Praxedes.  

Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

PORTARIA Nº 1172, DE 22 DE JUNHO DE 2021.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo Administrativo n.° 2021/6992, RESOLVE, ad referendum do Tribunal Pleno, 
nomear DIANA DE BULHÕES JOBIM para o cargo, em comissão, de Assessor Judiciário, ASJ/GDTJ, do Gabinete do Desembargador 
Otávio Leão Praxedes.

Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

PORTARIA N° 1173, DE 22 DE JUNHO DE 2021.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo 

em vista o que consta do Processo Administrativo Virtual 2021/5526, e considerando o que deliberou o Egrégio Plenário desta Corte, 
em Sessão Administrativa realizada nesta data, RESOLVE, em razão de direito adquirido com fundamento no artigo 3º da Emenda 
Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005, e no art. 33 da Lei Complementar Estadual nº 52, de 30 de dezembro de 2019, considerada 
a data da publicação desta última e a disposição contida no art. 36, II, da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, 
conceder aposentadoria voluntária por tempo de contribuição a servidora excepcionalmente estável ELIETE SANTOS DE OLIVEIRA, 
matrícula nº 93713, com proventos integrais equivalentes ao padrão remuneratório do cargo de Analista Judiciário, Classe A, Padrão 5, 
e paridade com os servidores ativos.

Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas  

PORTARIA Nº 1174, DE 22 DE JUNHO DE 2021.  
Plantão Judicial no âmbito do Segundo Grau de Jurisdição.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no exercício da Presidência, no uso de suas atribuições 

legais e regimentais, 
CONSIDERANDO as Resoluções TJ ns. 01, 02 e 08/2017, 24/2018 e 15/2019, que dispõem sobre o Regime de Plantão no âmbito 

do Segundo Grau de Jurisdição, 
RESOLVE:
Art. 1º Designar o PLANTÃO JUDICIAL EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO, de acordo com as Resoluções acima mencionadas, 

para os dias abaixo relacionados: 

DATA SERVIDORES

24 de junho a 04 de julho 
de 2021

 ELEONORA PAES CERQUEIRA DE FRANCA
CICERA CRISTINA LIMA DE ARAUJO BANDEIRA
JOANA D’ARC DE ALBUQUERQUE CALHEIROS
DANIEL ALVES REIS, somente nos dias 24/06, 25/06 e 26/06
CRISTIANA DE MELO LEITE, somente nos dias 27/06, 28/06 e 29/06
RUBYAN LEAO CORREIA DE ARAUJO, somente no período de 30/06 a 02/07
 JAIRO FERREIRA DA COSTA, somente nos dias 03/07 e 04/07

Art. 2º O Plantão Judicial será realizado na sala da Diretoria Adjunta de Apoio Judiciário – DAAJUC, situada no edifício sede do 
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, localizado na Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, nesta Capital, telefone número: 4009-
3433, 4009-3181 e 4009-3128. 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.   
Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
 
Processo nº 2020/13966
Interessado: Mário Luís Vieira do Carmo
DESPACHO
A Diretoria Adjunta de Gestão de Pessoas, em cumprimento à decisão de Sua Excelência o Presidente do Tribunal de Justiça, 

proferida nos autos do processo acima indicado, NOTIFICA o Senhor MÁRIO LUÍS VIEIRA DO CARMO para que, no prazo de 10 



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

Disponibilização: quarta-feira, 23 de junho de 2021 Diário Ofi cial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional e Administrativo Maceió, Ano XIII - Edição 2849 44

(dez) dias, junte aos autos comprovação de que os cursos realizados possuem relação com as atividades inerentes ao cargo e que 
as instituições em que foram realizados sejam reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC ou pelo Poder Judiciário de 
Alagoas, inclusive pela ESMAL.

Maceió, 22/06/2021
Diretoria Adjunta de Gestão de Pessoas

Processo nº 2020/14383
Interessada: Milena Ferro de Amorim Ribeiro
DESPACHO
A Diretoria Adjunta de Gestão de Pessoas, em cumprimento à decisão de Sua Excelência o Presidente do Tribunal de Justiça, 

proferida nos autos do processo acima indicado, NOTIFICA a Senhora MILENA FERRO DE AMORIM RIBEIRO para que, no prazo de 
10 (dez) dias, junte aos autos comprovação de que os cursos realizados possuem relação com as atividades inerentes ao cargo e que 
as instituições em que foram realizados sejam reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC ou pelo Poder Judiciário de 
Alagoas, inclusive pela ESMAL.

Maceió, 22/06/2021
Diretoria Adjunta de Gestão de Pessoas

Processo nº 2020/13184
Interessada: Jacimara de Souza Chaves
DESPACHO
A Diretoria Adjunta de Gestão de Pessoas, em cumprimento à decisão de Sua Excelência o Presidente do Tribunal de Justiça, 

proferida nos autos do processo acima indicado, NOTIFICA a Senhora JACIMARA DE SOUZA CHAVES para que, no prazo de 10 
(dez) dias, junte aos autos comprovação de que os cursos realizados possuem relação com as atividades inerentes ao cargo e que 
as instituições em que foram realizados sejam reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC ou pelo Poder Judiciário de 
Alagoas, inclusive pela ESMAL.

Maceió, 22/06/2021
Diretoria Adjunta de Gestão de Pessoas

Processo nº 2020/15519  
Interessado: Jenivaldo Marinho da Silva
DESPACHO
A Diretoria Adjunta de Gestão de Pessoas, em cumprimento à decisão de Sua Excelência o Presidente do Tribunal de Justiça, 

proferida nos autos do processo acima indicado, NOTIFICA o Senhor JENIVALDO MARINHO DA SILVA
para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos comprovação de que os cursos realizados possuem relação com as atividades 

inerentes ao cargo e que as instituições em que foram realizados sejam reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC ou 
pelo Poder Judiciário de Alagoas, inclusive pela ESMAL.

Maceió, 22/06/2021
Diretoria Adjunta de Gestão de Pessoas

Secretaria Geral

TRIBUNAL PLENO

Edital

PAUTA DE JULGAMENTO

Torno público, para ciência dos interessados, que, na 23.ª Sessão Ordinária de Julgamento do Tribunal Pleno, a realizar-se no dia 
13 (treze) de julho de 2021(dois mil e vinte e um), às 09h (nove horas) na forma de Sessão Eletrônica, conforme dispõem a Resolução 
nº 13, de 12 de abril de 2020, a Resolução n. º 10, de 23 de fevereiro de 2016 e suas alterações de 20 de maio de 2020, a Resolução 
n.º 22, de 29 de junho de 2020, o Ato Normativo nº 10, de 12 de abril de 2020 e o art. 6º da Resolução n.º 318/2020 do CNJ, salvo outro 
normativo posterior determinando que a presente sessão seja em formato presencial, serão julgados os processos inframencionados, 
conforme disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico, além daqueles trazidos em mesa.

Observação: O Sistema de Agendamento do Advogado está disponível no endereço http://sadv.tjal.jus.br/login e deve ser solicitado 
nos moldes do art. 157 do Regimento Interno. O julgamento realizar-se-á pela via eletrônica, para fi ns de preparo de memoriais ou para 
se oporem, fundamentadamente, à inclusão na pauta julgamento. A referida oposição deverá ser dirigida ao Relator do respectivo feito 
que, entendendo justifi cada a medida, retirará o processo de pauta para que a demanda seja julgada na próxima sessão, virtual ou 
presencial, conforme o caso.

1 Revisão Criminal 0800991-14.2020.8.02.0000 ( Retorno de vista do Des. Washington Luiz D. Freitas)
Requerente : Eduardo Alex da Silva Lima
Advogado : Rodrigo Cavalcante Ferro (OAB: 8387/AL)
Advogado : Raimundo Antônio Palmeira de Araújo (OAB: 1954/AL)
Requerente : Raimundo Antônio Palmeira de Araújo
Advogado : Rodrigo Cavalcante Ferro (OAB: 8387/AL)
Advogado : Raimundo Antônio Palmeira de Araújo (OAB: 1954/AL)
Requerente : Rodrigo Cavalcante Ferro
Advogado : Rodrigo Cavalcante Ferro (OAB: 8387/AL)
Advogado : Raimundo Antônio Palmeira de Araújo (OAB: 1954/AL)
Requerido : Ministério Público
Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa
Revisor: Des. Washington Luiz D. Freitas
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2 Revisão Criminal 0803401-11.2021.8.02.0000
Comarca: Penedo
Vara: 4ª Vara Criminal de Penedo
Requerente : Cleverton Oliveira Silva
Defensor P : Roana do Nascimento Couto (OAB: 174100/RJ)
Defensor P : Bernardo Salomão Eulálio de Souza (OAB: 148801/RJ)
Defensor P : João Fiorillo de Souza (OAB: 187576/SP)
Requerido : Ministério Público
Relator: Des. Sebastião Costa Filho
Revisor: Des. José Carlos Malta Marques

3 Revisão Criminal 0803409-85.2021.8.02.0000
Comarca: Maceió
Vara: 2ª Vara Criminal da Capital
Requerente : Eduardo Justino da Silva Costa
Advogado : Rodrigo Aragão Barbosa (OAB: 11423/AL)
Requerido : Ministério Público
Relator: Des. Sebastião Costa Filho
Revisor: Des. José Carlos Malta Marques

4 Revisão Criminal 0803565-73.2021.8.02.0000
Comarca: Maceió
Vara: 15ª Vara Criminal da Capital / Juiz. Entorpecentes
Requerente : Williams dos Santos Viana
Defensor P : Rafaela Moreira Canuto Rocha Pinheiro (OAB: 853277/AL)
Defensor P : João Fiorillo de Souza (OAB: 187576/SP)
Requerido : Ministério Público
Relator: Des. Sebastião Costa Filho
Revisor: Des. José Carlos Malta Marques

5 Revisão Criminal 0805227-09.2020.8.02.0000
Comarca: Maceió
Vara: 8ª Vara Criminal da Capital / Tribunal do Júri
Requerente : Eduardo Bruno dos Santos Feitosa
Advogada : Kyvia Byanca Lisboa Maciel (OAB: 16724/AL)
Advogado : Joanísio Pita de Omena Júnior (OAB: 8101/AL)
Requerido : Ministério Público Estadual
Relator: Des. José Carlos Malta Marques
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’

6 Revisão Criminal 0800499-85.2021.8.02.0000
Comarca: Arapiraca
Vara: 1ª Vara/Infância. Criminal e Execuções Penais
Requerente : Cícero Aquino da Silva
Advogado : José Gouveia da Silva Neto (OAB: 12909/AL)
Requerido : Ministério Público
Relator: Des. José Carlos Malta Marques
Revisor: Des. João Luiz Azevedo Lessa

7 Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0500535-06.2021.8.02.0000
Comarca: Junqueiro
Vara: Vara do Único Ofício de Junqueiro
Arguinte : Companhia Energética de Alagoas - Ceal
Advogada : Mayarani Lopes Souza e Silva (OAB: 49355/PE)
Advogado : Fábio Henrique de Araújo Urbano (OAB: 15473/PE)
Advogado : Danilo Maranhão Neves (OAB: 32757/PE)
Advogado : Minarte Figueiredo Barbosa Filho (OAB: 27171/PE)
Advogado : Eduardo Porongaba Teixeira (OAB: 18895/PE)
Advogado : Hugo Correia Sotero (OAB: 19387/PE)
Advogado : João Bacelar de Araújo (OAB: 19632/PE)
Advogado : Decio Flavio Goncalves Torres Freire (OAB: 12170/AL)
Arguido : Município de Junqueiro
Procurador : Roberta Vasconcelos de Albuquerque Rossiter (OAB: 10204/AL)
Advogado : João Eduardo Cavalcante Freire (OAB: 12396/AL)
Relator: Des. Fábio José Bittencourt Araújo

Maceió, 22 de junho de 2021.

Ednilda Lessa dos Santos Praxedes
Secretária Geral

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.
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Tribunal Pleno

Ata da 20ª Sessão Ordinária
Realizada em 15 de junho de 2021

Aos 15 (quinze) dias do mês de junho do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 09h (nove horas), no plenário virtual, sob a 
Presidência do Exmo. Sr. Des. Klever Rêgo Loureiro, presentes os Exmos. Srs. Des. Washington Luiz D. Freitas, Desa. Elisabeth 
Carvalho Nascimento, Des. Sebastião Costa Filho, Des. José Carlos Malta Marques, Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Des. 
Otávio Leão Praxedes, Des. Alcides Gusmão da Silva, Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Des. Fernando Tourinho de Omena 
Souza, Des. Fábio José Bittencourt Araújo, Des. Domingos de Araújo Lima Neto e Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly e o Procurador 
Geral de Justiça, Dr. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, representando o Ministério Público Estadual, foi declarada aberta a 
Sessão Jurisdicional, na forma virtual, do Tribunal Pleno. Ausências justifi cadas dos Desembargadores: Paulo Barros da Silva Lima 
e João Luiz Azevedo. Iniciados os trabalhos, foi aprovada a Ata da 19.ª Sessão Ordinária, realizada em 08.06.2021. PROCESSOS 
ADIADOS: Embargos de Declaração Cível nº 0500286-55.2021.8.02.0000/50000, de Maceió, Embargante: A. J. C. de B. L..Embargado: 
A. C. P. de L..Advogado: Fábio Costa de Almeida Ferrário (OAB: 3683/AL). Relator: Des. Otávio Leão Praxedes. Exceção de Suspeição 
nº 0500286-55.2021.8.02.0000, de Maceió, Excipiente: A. C. P. L..Advogado: Fábio Costa de Almeida Ferrário (OAB: 3683/AL).Excepto: 
J. de D. da 1 V. C. da C. - A. J. C. de B. L..Advogados: Everaldo Bezerra Patriota (OAB: 2040B/AL) e outro. Relator: Des. Otávio 
Leão Praxedes. Mandado de Segurança Criminal nº 0807565-53.2020.8.02.0000, de Maceió, Impetrante: Gerdião Heber Ferreira de 
Oliveira.Advogado: Gerdião Heber Ferreira de Oliveira (OAB: 14194/AL).Impetrado: Juiz de Direito da 17º Vara Criminal da Capital/al. 
Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa. Decisão: o Tribunal Pleno, em sessão ordinária, hoje realizada, adiou o julgamento do presente 
processo, em virtude da ausência justifi cada do Relator, nos termos do art. 123 do Regimento Interno. Revisão Criminal nº 0808370-
06.2020.8.02.0000, de Maceió, Requerente: Erik Cordeiro Cardoso. Advogada: Ana Nely Viana Pereira (OAB: 11980/AL).Requerido: 
Ministério Público. Relator: Des. José Carlos Malta Marques. Decisão: o Tribunal Pleno, em sessão ordinária hoje realizada, adiou 
o julgamento do presente processo, a pedido do Relator, nos termos do art. 123 do Regimento Interno. PROCESSOS JULGADOS: 
Mandado de Segurança Criminal nº 0802213-17.2020.8.02.0000, de Major Izidoro, Impetrante: Ministério Público. LitsPassiv: José Cícero 
Vieira da Silva. Impetrado: Juiz de Direito da Vara do Único Ofício da Comarca de Major Izidoro-AL. Relator: Des. José Carlos Malta 
Marques. Decisão: à unanimidade de votos, CONHECER deste Mandado de Segurança, para, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA 
pleiteada, nos termos do voto do Relator. Mandado de Segurança Criminal nº 0802248-74.2020.8.02.0000, de Cacimbinhas, Impetrante: 
Luana Tenório Leite.Defensor P: Heloísa Bevilaqua da Silveira (OAB: 83566/PR) e outro.Impetrado: Juiz de Direito da Comarca de 
Cacimbinhas. Relator: Des. José Carlos Malta Marques. Decisão: à unanimidade de votos, CONHECER deste Mandado de Segurança, 
para, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto do Relator. Embargos de Declaração Criminal nº 0810448-
70.2020.8.02.0000/50000, de Teotonio Vilela, Embargante: G. B. I. LTDA e outro.Advogados: Felipe Mendonça Terra (OAB: 179757/RJ) e 
outros.Embargado: J. da V. do Ú O. da C. de T. V. Relator: Des. Sebastião Costa Filho. Revisão Criminal nº 0802997-57.2021.8.02.0000, 
de Maceió, Requerente: Alexciano André da Silva. Advogado: Emanuella Mota Bueno (OAB: 8245/AL).Requerido: Ministério Público. 
Relator: Des. Sebastião Costa Filho. Revisão Criminal nº 0803036-54.2021.8.02.0000, de Maceió, Requerente: Rogenildo Tenório de 
Santana.Defensor P: Bernardo Salomão Eulálio de Souza (OAB: 148801/RJ) e outros.Requerido: Ministério Público. Relator: Des. 
Sebastião Costa Filho. Decisão: à unanimidade de votos, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Revisão Criminal, 
nos termos do voto do Relator, para reduzir a fração de aumento na terceira fase para 1/3 e, com isso, redimensionar a pena fi nal de 7 
anos, 7 meses e 14 dias e 800 dias-multa para 6 anos, 11 meses e 9 dias mais 691 dias-multa à razão diária de 1/30 do salário mínimo 
vigente no tempo do fato. Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível nº 0703974-71.2015.8.02.0058/50000, de Arapiraca, 
Requerente: Jarbiana Carla Soares da Silva.Advogado: Samuel Freitas Cerqueira (OAB: 4037/AL).Requerido: Município de Arapiraca.
Procurador: Evio de Almeida Barbosa Filho (OAB: 7684/AL). Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto. Decisão: por unanimidade 
de votos, INADMITIR o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do voto do Relator. A Desa. Elisabeth Carvalho 
Nascimento declarou-se impedida para funcionar nesse julgamento. Direta de Inconstitucionalidade nº 0805449-74.2020.8.02.0000, 
de Paripueira, Autor: Mesa da Câmara Municipal de Barra de Santo Antônio.Advogado: Marcos Valério Melo Castro (OAB: 5879/AL).
Requerido: Estado de Alagoas.Procurador: Francisco Malaquias de Almeida Junior (OAB: 2427/AL) e outro.Requerido: Assembléia 
Legislativa do Estado de Alagoas.Procurador: Diógenes Tenório de Albuquerque Júnior (OAB: 4262/AL).Terceiro I: ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DAS CONCESSIONÁRIAS PRIVADAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO - ABCON.Advogados: Marcelo 
Lamego Carpenter (OAB: 92518/RJ) e outros.Terceiro I: STIUEA - Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas No Estado de 
Alagoas.Advogados: Luiz Cláudio Alexandre dos Santos (OAB: 5054/AL) e outro. Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto. Decisão: 
iniciado o julgamento, os inscritos para sustentação oral dispensaram a leitura do relatório, bem como o uso da palavra na Tribuna 
Virtual. Estavam presentes na sessão de julgamento o Procurador Geral de Justiça, Dr. Márcio Roberto Tenório, o Procurador de Estado, 
Dr. Pedro José Costa Melo, o Procurador da Assembléia, Dr. Diógenes Tenório de Albuquerque Junior e os Advogados, Dr. Marcelo 
Lamego Carpenter e Dra. Isabel Saraiva Braga. Em seguida, o Relator proferiu o seu voto e o Tribunal Pleno decidiu: à unanimidade de 
votos, JULGAR IMPROCEDENTE a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, nos termos do voto do relator. Revisão Criminal nº 
0800651-36.2021.8.02.0000, de São Miguel dos Campos, Requerente: Luiz Fernando Clemente da Silva. Advogada: Ana Nely Viana 
Pereira (OAB: 11980/AL).Requerido: Ministério Público. Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas. Decisão: à unanimidade, em JULGAR 
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Revisão Criminal para, nos termos do voto do relator, redimensionar a pena privativa de 
liberdade para 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão. Pena de multa proporcional em 708 (setecentos e oito) dias-multa à razão 
mínima de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual, para 
constar, eu, Ednilda Lessa dos Santos Praxedes, Secretária Geral, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada 
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente e publicada.

Des. Klever Rêgo Loureiro
Presidente do Tribunal Pleno

Tribunal Pleno

Conclusões de Acórdãos nos termos do art. 943, § 2º, do CPC.

Embargos de Declaração Cível nº 0500286-55.2021.8.02.0000/50000.
Embargante : A. J. C. de B. L.
Embargado : A. C. P. de L.
Advogado : Fábio Costa de Almeida Ferrário (OAB: 3683/AL)
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Relator : Des. Otávio Leão Praxedes
EMENTA :EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO MAGISTRADO 

EXCEPTO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECEBEU A PETIÇÃO DE SUSPEIÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO. 
APESAR DE O MAGISTRADO POSSUIR “CAPACIDADE POSTULATÓRIA”, SUA ABRANGÊNCIA ESTÁ RESTRITA À INTERPOSIÇÃO 
DE RECURSO DO ACÓRDÃO QUE JULGA, ACOLHE A SUSPEIÇÃO E O CONDENA EM CUSTAS, CONFORME ESTABELECE O §5º 
DO ART. 146 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PECULIAR HIPÓTESE DE DISPENSA DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA PARA 
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO QUE NÃO SE ESTENDE A TODO E QUALQUER ATO PROCESSUAL DO CURSO DO INCIDENTE. 
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE.

Confl ito de competência cível nº 0500658-38.2020.8.02.0000.
Suscitante : Desembargador Alcides Gusmão da Silva - 3ª Câmara Cível
Suscitado : Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo - 2ª Câmara Cível
Parte 01 : Braskem S. A.
Advogado : Filipe Gomes Galvão (OAB: 8851/AL)
Advogado : Telmo Barros Calheiros Júnior (OAB: 5418/AL)
Advogada : Vanine de Moura Castro Ferreira (OAB: 9792/AL)
Advogado : Frederico Guilherme Gomes Galvão (OAB: 10388/AL)
Advogado : Walmar Paes Peixoto (OAB: 3325/AL)
Soc. Advogados : Valquiria de Moura Castro Ferreira Morais (OAB: 6128/AL)
Parte 02 : Guido Lessa Neto Filho
Advogado : Diego Papine Teixeira Lima (OAB: 10712/AL)
Advogado : Leonardo Lins Miranda (OAB: 12453/AL)
Advogado : Felipe Paraíso Belém (OAB: 11217/AL)
Parte 02 : Amanda Manuella Gali de Oliveira
Advogado : Diego Papine Teixeira Lima (OAB: 10712/AL)
Advogado : Leonardo Lins Miranda (OAB: 12453/AL)
Advogado : Felipe Paraíso Belém (OAB: 11217/AL)
Parte 02 : Marla Cristina Manuella Gali de Oliveira
Advogado : Diego Papine Teixeira Lima (OAB: 10712/AL)
Advogado : Leonardo Lins Miranda (OAB: 12453/AL)
Advogado : Felipe Paraíso Belém (OAB: 11217/AL)
Parte 02 : Maria Eduarda Gali Andrea
Advogado : Diego Papine Teixeira Lima (OAB: 10712/AL)
Advogado : Leonardo Lins Miranda (OAB: 12453/AL)
Advogado : Felipe Paraíso Belém (OAB: 11217/AL)
Parte 02 : Enzo Gali Lessa
Advogado : Diego Papine Teixeira Lima (OAB: 10712/AL)
Advogado : Leonardo Lins Miranda (OAB: 12453/AL)
Advogado : Felipe Paraíso Belém (OAB: 11217/AL)
Relator : Des. Klever Rêgo Loureiro
EMENTA :CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

QUE POSSUEM MESMO CONTEXTO FÁTICO. AÇÃO INDIVIDUAL QUE NÃO POSSUI PEDIDO DE SUSPENSÃO CONFORME ART. 
104 DO CDC. AUSÊNCIA DE PROJEÇÃO DE EFEITOS DA AÇÃO COLETIVA NA AÇÃO INDIVIDUAL. DESFECHO INDEPENDENTE. 
AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO ENTRE OS RECURSOS. COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO SUSCITADO.O confl ito negativo de competência decorre da autodeclaração de incompetência para julgamento do feito com 
consequente atribuição a outro desembargador, no caso dos autos, a prevenção para a solução processual.No presente, discute-se que 
o Desembargador ao qual foi distribuída relatoria por sorteio não seria competente para julgamento do feito diante da possível prevenção 
de outra relatoria em agravo de instrumento anterior, oriundo de Ação Civil Pública, em que proferiu decisão. Este último sustenta que 
não há conexão entre as ações para gerar a prevenção.A análise da prevenção para julgamento deste agravo de instrumento pressupõe 
a verifi cação da existência de conexão entre a Ação Civil Pública nº 0800285-62.2019.8.02.0001, da qual originaram outros agravos de 
instrumentos, e as demais ações de natureza individual provenientes do mesmo evento geológico causado pela atividade de exploração 
mineral exercida pela Braskem S/A, como é o caso do atual agravo de instrumento.As normas processuais que instrumentalizam a tutela 
coletiva de direitos estão distribuídas em leis especiais. A principal é a própria Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85) a qual, ao longo 
dos anos, passou a ser integrada por novos regramentos a exemplo das previsões contidas no Código de Defesa do Consumidor e no 
Código de Processo Civil, o que exige do julgador uma leitura conjugada.As regras da distribuição de ações por dependência, em sua 
maioria, versam sobre a conexão entre elas (art. 286, incisos I e III, do CPC). É dizer, as ações que tenham relação de semelhança 
devem ser julgadas pelo mesmo juízo, haja vista que mantêm entre si um nível de vínculo. A Ação Civil Pública possui regramento 
específi co para a conexão no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 7.347/85.O Código de Defesa do Consumidor, aos dispor sobre os 
efeitos da coisa julgada nas ações coletivas em seu art. 104, insere requisito para a reunião dos processos por conexão.O Superior 
Tribunal de Justiça perfi lhou entendimento no sentido de que, ainda que as ações coletiva e individual - sejam relacionadas a um mesmo 
contexto fático, tratando-se de pedido e causa de pedir distintos, não se deve reconhecer o fenômeno processual da conexão se a 
parte autora da ação individual não pediu a suspensão do feito para se benefi ciar do julgamento da ação coletiva conforme preceitua 
o art. 104 do CDC.Pedido e causa de pedir diversos. Ainda que possuam o mesmo contexto fático, a teor do parágrafo único do art. 2º 
da Lei nº 7.347/85, não ensejam a reunião dos processos em observância ao regramento disposto no art. 104 do Código de Defesa do 
Consumidor. Os recursos oriundos destas ações devem ser distribuídos de maneira independente. Voto pelo conhecimento do confl ito 
de competência e declarar competente o Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, ora suscitado, pelo que determino a 
remessa imediata destes autos ao seu gabinete.

Secretaria Geral do Tribunal de Justiça de Alagoas.

Maceió, 22 de junho de 2021.

Ednilda Lessa dos Santos Praxedes
Secretária Geral
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Diretoria Adjunta de Assuntos Judiciários - DAAJUC

Ementa;Decisão;Cabeçalho;Conclusão;
Nesta data, na forma regimental, foram distribuídos os seguintes processos:

 3ª Câmara Cível

Apelação Cível 0000022-07.2017.8.02.0010
Origem: Foro de Colônia de Leopoldina
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva 
Apelante : Destilaria Antônoma Porto Alegre Ltda

Advogado : Pedro Henrique Pedrosa Nogueira (OAB: 6406/AL)
Advogado : Bruno Paiva de Souza Silva (OAB: 12037/AL)
Advogado : Andréa Lyra Maranhão (OAB: 5668/AL)
Apelado : TR EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EPP.
Advogado : Marcelo Rosenthal (OAB: 163855/SP)
Advogado : Luiz Carlos Cabral Marques (OAB: 200359/SP)

Sorteio

2ª Câmara Cível

Apelação Cível 0000495-60.2014.8.02.0054
Origem: Foro de São Luiz do Quitunde
Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento 
Apelante : O Municipio de São Luiz do Quitunde/AL

Advogado : EDUARDO SOUZA VASCONCELLOS (OAB: 11316/AL)
Advogado : José Ailton Ângelo dos Santos (OAB: 14049/AL)
Advogado : Carlos Magno Brandão de Oliveira (OAB: 14689/AL)
Apelado : Marcelo Valdemar da Silva
Advogado : Fabricio Amorim Pedri (OAB: 17754/AL)

Sorteio

3ª Câmara Cível

Apelação Cível 0001144-43.2021.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva 
Apelado : Luiz Alves da Silva

Advogada : Luciana Martins de Faro (OAB: 6804B/AL)
Defensor P : Defensoria Pública do Estado de Alagoas (OAB: D/AL)

Sorteio

3ª Câmara Cível

Apelação Cível 0002134-83.2011.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly 
Apelante : Empresa Santa Bárbara

Advogado : Euclides dos Santos Júnior (OAB: 117069/MG)
Advogado : Luciano Henriques de Castro (OAB: 40744/MG)
Apelado : Ayron de Lyra Mesquita
Advogada : Ariane Moraes Amorim (OAB: 8624/AL)
Advogado : Marcelo Henrique Brabo Magalhães (OAB: 4577/AL)
Advogado : Vitor Montenegro Freire de Carvalho (OAB: 4622E/AL)

Sorteio

1ª Câmara Cível

Apelação Cível 0002921-83.2009.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza 
Apelante : RGA  Engenharia  Ltda.

Defensor P : Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL)
Defensor P : Hoana Maria Andrade Tomaz (OAB: 15123/PB)
Apelante : Construtora Farias Omena Ltda
Defensor P : Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL)
Defensor P : Hoana Maria Andrade Tomaz (OAB: 15123/PB)
Apelante : J. C. de Souza Construções - ME Brink Park
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Defensor P : Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL)
Defensor P : Hoana Maria Andrade Tomaz (OAB: 15123/PB)
Apelante : HIPER CONSTRE PROJETOS E CONSTRUCOES LTD
Defensor P : Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL)
Defensor P : Hoana Maria Andrade Tomaz (OAB: 15123/PB)
Apelante : Silvano Santos Ferreira Comércio, Representações e Serviçoes - COREPE
Defensor P : Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL)
Defensor P : Hoana Maria Andrade Tomaz (OAB: 15123/PB)
Apelante : G T FERREIRA DE MELO
Defensor P : Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL)
Defensor P : Hoana Maria Andrade Tomaz (OAB: 15123/PB)
Apelante : Construtora Celeste Ltda.
Defensor P : Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL)
Defensor P : Hoana Maria Andrade Tomaz (OAB: 15123/PB)
Apelado : Município de Maceió
Procurador : Estácio da Silveira Lima (OAB: 4814/AL)
Apelado : Ministério Público

Sorteio

2ª Câmara Cível

Apelação Cível 0003538-66.2009.8.02.0058
Origem: Foro de Arapiraca
Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento 
Apelante : Autech Informática Ltda

Curador : Defensoria Pública do Estado de Alagoas (OAB: D/AL)
Apelante : Eduardo Hideto Matsubara
Apelante : Camilo Luengo Segantini
Apelado : Estado de Alagoas

Sorteio

Câmara Criminal

Recurso em Sentido Estrito 0003698-48.2021.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa 
Apelante : L. F. de A. D.

Advogado : Rodrigo Aragão Barbosa (OAB: 11423/AL)
Recorrido : M. P.

Dependência

2ª Câmara Cível

Apelação Cível 0006495-80.2010.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento 
Apelante : Michelle de Castro Silva Protásio

Defensor P : Fernando Rebouças de Oliveira (OAB: 9922/AL)

Sorteio

1ª Câmara Cível

Apelação Cível 0006950-63.2013.8.02.0058
Origem: Foro de Arapiraca
Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo 
Apelante : E. I. P. N.

Advogado : Jorge Agostinho de Farias (OAB: 6818/AL)
Apelada : R. R. dos S. P.
Advogado : Kleber Rodrigues de Barros (OAB: 13647/AL)

Dependência

3ª Câmara Cível

Apelação Cível 0023192-45.2011.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto 
Apelante : Ademir Lourival da Silva

Advogado : DIOGO ANDRÉ DA SILVA NOBRE (OAB: 10074/AL)
Apelado : INSS - Instituto Nacional do Seguro Nacional
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Procurador : Samuel Marques de Lima (OAB: 3862/AL)
Advogado : Victor Quintella Pacca Luna (OAB: 5844/AL)
Representa : Procuradoria Federal no Estado de Alagoas

Sorteio

2ª Câmara Cível

Apelação Cível 0032890-75.2011.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Apelante :  Estado de Alagoas

Procurador : Rodrigo Brandão Palácio (OAB: 6236B/AL)
Apelado : Maria Jéssica Vieira da Silva (Representado(a) por sua Mãe) Madalena Vieira da Silva
Advogado : Izaldy Barbosa de Aquino (OAB: 10368/AL)
Apelada : Maria Beatriz Vieira Martins (Representado(a) por sua Mãe) Madalena Vieira da Silva
Advogado : Izaldy Barbosa de Aquino (OAB: 10368/AL)

Dependência

2ª Câmara Cível

Apelação Cível 0034254-82.2011.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Apelante : Estado de Alagoas

Procurador : Cristiane Souza Torres Cruz (OAB: 2669SE/AL)
Apelada : Maria do Socorro Gameleira Bomfi m
Advogado : Felipe Rebelo de Lima (OAB: 6916/AL)
Apelada : Lívia Maranhão da Rocha
Advogado : Felipe Rebelo de Lima (OAB: 6916/AL)

Dependência

3ª Câmara Cível

Apelação Cível 0061305-05.2010.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto 
Apelante : Jânia Fontes de Arruda

Advogado : Allyson Sousa de Farias (OAB: 8763/AL)
Advogado : Adilson Falcão de Farias (OAB: 1445/AL)
Apelado : Banco Bradesco S/A
Advogada : Maria Lucília Gomes (OAB: 5850A/AL)
Advogado : Amandio Ferreira Tereso Junior (OAB: 10456a/AL)
Advogado : Hermann de Almeida Melo (OAB: 6043/AL)
Advogado : Hilton Agra de Albuquerque Netto (OAB: 9564/AL)
Advogado : Everaldo Gomes de Lira Júnior (OAB: 7662/AL)
Advogado : Carlos Cristian Reis Teixeira (OAB: 9316/AL)
Apelante : Banco Bradesco S/A
Advogado : Amandio Ferreira Tereso Junior (OAB: 10456A/AL)
Apelado : Jânia Fontes de Arruda
Advogado : Adilson Falcão de Farias (OAB: 1445/AL)

Sorteio

3ª Câmara Cível

Apelação Cível 0300055-55.2004.8.02.0049
Origem: Foro de Penedo
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva 
Apelante : Fátima Maria dos Santos

Defensor P : Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL)
Defensor P : Roana do Nascimento Couto (OAB: 174100/RJ)
Apelado : João Batista Freire
Advogado : Mario Jorge Santos Lessa
Advogado : Alexandre Santos Lima (OAB: 6961/AL)

Sorteio

3ª Câmara Cível

Apelação Cível 0442585-60.2001.8.02.0058
Origem: Foro de Arapiraca
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Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto 
Apelante : Fazenda Pública Estadual

Apelado : Manoel José Soares da Silva
Curador : Defensoria Pública do Estado de Alagoas (OAB: D/AL)

Sorteio

3ª Câmara Cível

Confl ito de competência cível 0500568-93.2021.8.02.0000
Origem: 28ª Vara Infância e Juventude da Capital
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto 
Suscitante : Juízo da 28º Vara Infância e Juventude da Capital

Suscitado : Juízo da 30ª Vara Cível da Capital - Fazenda Pública e Juizado Esp. Fazenda Pública Adjunto - Saúde Pública

Dependência

2ª Câmara Cível

Confl ito de competência cível 0500887-61.2021.8.02.0000
Origem: Foro de Porto Calvo
Relator: Des. Otávio Leão Praxedes 
Suscitante : Juízo da 1ª Vara de Porto Calvo

Suscitado : Juízo da Vara do Único Ofício Colônia Leopoldina

Sorteio

1ª Câmara Cível

Confl ito de competência cível 0500918-81.2021.8.02.0000
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima 
Suscitante : Juízo da 30ª Vara Cível da Capital - Fazenda Pública e Juizado Esp. Fazenda Pública Adjunto - Saúde Pública

Suscitado : Juízo da 28º Vara Infância e Juventude da Capital

Sorteio

Câmara Criminal

Agravo de Execução Penal 0500941-27.2021.8.02.0000
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Sebastião Costa Filho 
Agravante : Jaedson Vieira Macena

Defensor P : Ricardo Anízio Ferreira de Sá (OAB: 7346B/AL)
Defensor P : João Fiorillo de Souza (OAB: 187576/SP)
Defensor P : Bernardo Salomão Eulálio de Souza (OAB: 148801/RJ)
Agravado : Ministério Público

Sorteio

Câmara Criminal

Agravo de Execução Penal 0500942-12.2021.8.02.0000
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa 
Agravante : Estefanio Barbosa da Silva

Defensor P : Ricardo Anízio Ferreira de Sá (OAB: 7346B/AL)
Defensor P : João Fiorillo de Souza (OAB: 187576/SP)
Defensor P : Bernardo Salomão Eulálio de Souza (OAB: 148801/RJ)
Agravado : Ministério Público

Dependência

1ª Câmara Cível

Apelação Cível 0501022-90.2007.8.02.0056
Origem: Foro de União dos Palmares
Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima 
Apelante : Raimunda Epaminondas Santana

Advogado : Antônio Marcos de Medeiros Gomes (OAB: 5250/AL)
Advogado : Marcos Plínio de Souza Monteiro (OAB: 4383/AL)
Apelado : Município de Santana do Mundaú
Procurador : Rubens Marcelo Pereira da Silva (OAB: 6638/AL)



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

Disponibilização: quarta-feira, 23 de junho de 2021 Diário Ofi cial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional e Administrativo Maceió, Ano XIII - Edição 2849 52

Sorteio

1ª Câmara Cível

Apelação Cível 0700009-63.2016.8.02.0054
Origem: Foro de São Luiz do Quitunde
Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo 
Apelante : Municipio de Sao Luiz do Quitunde

Apelada : Cícera Gomes da Silva
Apelado : Ministério Público do Estado de Alagoas
Apelada : Elisa Barbosa

Sorteio

Câmara Criminal

Apelação Criminal 0700032-79.2021.8.02.0071
Origem: Foro de Penedo
Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa 
Apelante : Jonatan Ferreira da Silva Lima

Defensor P : Defensoria Pública do Estado de Alagoas (OAB: D/AL)
Apelado : Ministério Público Estadual da 4ª Vara Criminal da Comarca de Penedo/AL

Sorteio

1ª Câmara Cível

Apelação Cível 0700035-40.2020.8.02.0048
Origem: Foro de Pão de Açúcar
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza 
Recorrente : José Gildo Pinheiro

Advogado : Amanda Maria Dias Lima Pinto (OAB: 9597/AL)
Recorrido : Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A.
Advogado : Danielle Tenório Toledo Cavalcante (OAB: 6033/AL)

Sorteio

Câmara Criminal

Apelação Criminal 0700050-89.2018.8.02.0044
Origem: Foro de Marechal Deodoro
Relator: Des. José Carlos Malta Marques 
Apelante : José Alessandro da Silva

Advogado : Augusto Jorge Granjeiro Costa Carnaúba (OAB: 11033/AL)
Apelado : Ministério Público

Sorteio

Câmara Criminal

Apelação Criminal 0700123-55.2019.8.02.0067
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Sebastião Costa Filho 
Apelante : Assistente de Acusação

Advogado : Lucas Silva de Albuquerque (OAB: 10563/AL)
Apelado : Edivan Monteiro de Araújo
Advogado : Ronald Pinheiro Rodrigues (OAB: 14732/AL)

Dependência

1ª Câmara Cível

Apelação Cível 0700132-55.2019.8.02.0022
Origem: Foro de Mata Grande
Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima 
Apelante : Ana Paula Leite da Cruz

Advogado : Marcel Augusto Brito Neves Pereira (OAB: 12180A/AL)
Apelado : Claudivan Gomes de Oliveira
Advogado : Vinicius Campos Brandão Carvalho (OAB: 14252/AL)

Sorteio

2ª Câmara Cível
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Apelação Cível 0700221-41.2017.8.02.0057
Origem: Foro de Viçosa
Relator: Des. Otávio Leão Praxedes 
Apelante : Carlos Alves de Albuquerque

Advogado : Hugo Brito Monteiro de Carvalho (OAB: 9654/AL)
Apelado : Banco do Brasil S A
Advogado : Sérvio Túlio de Barcelos (OAB: 12855/AL)
Advogado : Jose Arnaldo Janssen Nogueira (OAB: 4270/AC)
Advogado : Sérvio Túlio de Barcelos (OAB: 12885A/AL)

Sorteio

2ª Câmara Cível

Apelação Cível 0700227-16.2020.8.02.0066
Origem: Foro de Marechal Deodoro
Relator: Des. Otávio Leão Praxedes 
Apdo/Apte : Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A.

Advogado : Danielle Tenório Toledo Cavalcante (OAB: 6033/AL)
Apelada : Celia dos Santos
Advogado : Pedro Luiz Lourenço dos Santos (OAB: 17966/AL)

Sorteio

1ª Câmara Cível

Apelação Cível 0700229-13.2018.8.02.0015
Origem: Foro de Joaquim Gomes
Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo 
Apelante : Banco Bradesco Financiamentos S/A

Advogada : Lívia Alves Luz Bolognesi (OAB: 12797/BA)
Soc. Advogados : Urbano Vitalino Advogados (OAB: 313/PE)
Advogado : Antonio de Morais Dourado Neto (OAB: 23255/PE)
Apelada : Sônia Maria da Silva
Advogado : Jobson Estevão Venâncio da Silva (OAB: 14461/AL)
Advogado : LILIAN DE FATIMA DOS SANTOS SA BARRETO (OAB: 12651/AL)

Sorteio

3ª Câmara Cível

Apelação / Remessa Necessária 0700260-82.2019.8.02.0052
Origem: Foro de São José da Laje
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto 
Apelante : Maria Luiza Bispo de Lima

Advogado : JACKSON SEBASTIÃO DE OLIVEIRA FERREIRA (OAB: 11176/AL)
Apelado : Banco Itau Consignado S/A
Advogada : Eny Angé S. Bittencourt de Araujo (OAB: 29442/BA)
Advogada : Eny Angé S. Bittencourt de Araujo (OAB: 29442/BA)

Sorteio

3ª Câmara Cível

Apelação Cível 0700338-26.2021.8.02.0046
Origem: Foro de Palmeira dos Índios
Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly 
Apelante : Maria Marques de Freitas

Advogado : José Carlos de Sousa (OAB: 17054A/AL)
Apelado : Banco BMG S/A
Advogada : Marina Bastos da Porciuncula Benghi (OAB: 32505/PR)

Sorteio

Câmara Criminal

Apelação Criminal 0700360-55.2020.8.02.0067
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa 
Apelante : Eduardo Silva de Morais

Advogado : Maycon Mauricio Lima Silva (OAB: 16900/AL)
Advogado : Ruytemberg Jose Oliveira dos Santos (OAB: 5106E/AL)
Apelado : Ministério Público
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Dependência

1ª Câmara Cível

Apelação Cível 0700367-36.2020.8.02.0006
Origem: Foro de Cacimbinhas
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza 
Recorrente : Luiz Domingos da Silva

Advogado : José Carlos de Sousa (OAB: 17054A/AL)
Recorrido : Banco Bradesco Financiamentos S/A
Advogado : Antonio de Moraes Dourado Neto (OAB: 7529A/AL)

Sorteio

1ª Câmara Cível

Apelação Cível 0700396-86.2020.8.02.0006
Origem: Foro de Cacimbinhas
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza 
Recorrente : Sebastiana Maria de Jesus

Advogado : José Carlos de Sousa (OAB: 17054A/AL)
Recorrido : Banco Bradesco Financiamentos S/A
Advogado : Wilson Sales Belchior (OAB: 17314/CE)

Sorteio

Câmara Criminal

Apelação Criminal 0700411-22.2017.8.02.0051
Origem: Foro de Rio Largo
Relator: Des. José Carlos Malta Marques 
Apelante : Carlos da Conceição Gomes de Oliveira

Advogado : Ronald de Melo Lima (OAB: 11129/AL)
Apelado : O Ministerio Público Estadual- Repr.3ª Vara criminal de Rio Largo

Sorteio

3ª Câmara Cível

Apelação Cível 0700468-46.2020.8.02.0015
Origem: Foro de Joaquim Gomes
Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly 
Apelante : Natalicio Antonio da Silva

Advogado : Alecyo Saullo Cordeiro Gomes (OAB: 44601/PE)
Apelado : Bradesco Vida e Previdência S/A
Soc. Advogados : Carlos Eduardo Cavalcante Ramos (OAB: 14913/AL)
Advogado : Alan Sampaio Campos (OAB: 37491/BA)
Advogado : Felipe D’aguiar Rocha Ferreira (OAB: 150735/RJ)
Advogado : Carlos Eduardo Cavalcante Ramos (OAB: 37489/BA)

Sorteio

1ª Câmara Cível

Apelação Cível 0700533-09.2018.8.02.0016
Origem: Foro de Junqueiro
Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo 
Apelante : Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.

Advogada : Gabrielle Arcoverde Cunha (OAB: 8904A/AL)
Advogado : Daniel de Macedo Fernandes (OAB: 7761/AL)
Apelada : Maria de Lourdes Venancio da Silva
Advogado : Larissa Alécio Silva (OAB: 14530/AL)

Sorteio

1ª Câmara Cível

Apelação Cível 0700750-24.2021.8.02.0056
Origem: Foro de União dos Palmares
Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima 
Apelante : Manoel André da Silva

Advogado : Caio Santos Rodrigues (OAB: 9816/TO)
Apelado : Banco BMG S/A
Advogado : Fábio Frasato Caires (OAB: 124809/SP)
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Sorteio

3ª Câmara Cível

Apelação Cível 0700809-06.2020.8.02.0037
Origem: Foro de São Sebastião
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto 
Recorrente : Estado de Alagoas

Recorrido : Defensoria Pública do Estado de Alagoas
Recorrido : Givaldo Pereira dos Santos

Sorteio

2ª Câmara Cível

Apelação Cível 0701349-25.2019.8.02.0058
Origem: Foro de Arapiraca
Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento 
Apelante : Aurizelio Gomes Lopes

Advogado : Cristiano Barbosa Moreira (OAB: 7563/AL)
Advogado : MAURO JORGE TENÓRIO GOMES JÚNIOR (OAB: 10480/AL)
Apelante : João José da Silva
Advogado : Cristiano Barbosa Moreira (OAB: 7563/AL)
Advogado : MAURO JORGE TENÓRIO GOMES JÚNIOR (OAB: 10480/AL)
Apelante : Geraldo Angelino dos Santos
Advogado : Cristiano Barbosa Moreira (OAB: 7563/AL)
Advogado : MAURO JORGE TENÓRIO GOMES JÚNIOR (OAB: 10480/AL)
Apelado : Estado de Alagoas
Procurador : Filipe Castro de Amorim Costa (OAB: 6437/AL)

Sorteio

3ª Câmara Cível

Apelação Cível 0701623-73.2013.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly 
Apelante : Estado de Alagoas

Procurador : Nadja Maria Barbosa (OAB: 7169B/AL)
Apelada : Reinaldo Cruz da Silva
Defensor P : Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL)
Defensor P : Othoniel Pinheiro Neto (OAB: 6154/AL)

Sorteio

3ª Câmara Cível

Apelação Cível 0701650-71.2020.8.02.0046
Origem: Foro de Palmeira dos Índios
Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly 
Apelante : Gernai Silverio da Silva

Advogado : Alecyo Saullo Cordeiro Gomes (OAB: 44601/PE)
Apelado : ITAU UNIBANCO S.A
Advogada : Eny Angé S. Bittencourt de Araujo (OAB: 29442/BA)

Sorteio

Câmara Criminal

Apelação Criminal 0701862-82.2017.8.02.0051
Origem: Foro de Rio Largo
Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas 
Apte/Apdo : Ministério Público do Estado de Alagoas

Apte/Apdo : Manoel Maycon Vicente de Melo
Defensor P : João Maurício da Rocha de Mendonça (OAB: 10085/AL)

Prevenção do Magistrado

1ª Câmara Cível

Apelação Cível 0702484-54.2016.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima 
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Apelante : Uncisal - Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas
Procurador : Luiz Duerno Barbosa de Carvalho (OAB: 2967/AL)
Apelada : Cristiane dos Santos Ferreira
Advogado : Tiago Barreto Casado (OAB: 7705/AL)

Sorteio

1ª Câmara Cível

Apelação Cível 0702632-26.2020.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza 
Apelante : Edgar Antunes Neto

Advogada : Letícia Leite Malta (OAB: 17253/AL)
Advogado : Joaquim Pontes de Miranda Neto (OAB: 5683/AL)
Advogada : Gyselle Conceição Silva Santos (OAB: 13958/AL)
Advogado : Filipe Pedroza Antunes (OAB: 55912/DF)
Apelado : Elpidio Estanislau da Silva
Advogado : Nelson Montenegro Figo (OAB: 6785/AL)
Advogado : Arthur Farias de Gauw (OAB: 6979/AL)

Sorteio

2ª Câmara Cível

Apelação Cível 0703261-34.2019.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Otávio Leão Praxedes 
Recorrente : Defensoria Pública do Estado de Alagoas

Recorrido : Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - Uncisal
Recorrido : Estado de Alagoas

Sorteio

2ª Câmara Cível

Apelação Cível 0703375-59.2020.8.02.0058
Origem: Foro de Arapiraca
Relator: Des. Otávio Leão Praxedes 
Apelante : Jose Adriano dos Santos

Defensor P : Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL)
Defensor P : Henio Ferreira de Miranda Junior (OAB: 10051/RN)
Apelado : Município de Arapiraca

Dependência

2ª Câmara Cível

Apelação Cível 0703382-96.2018.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Otávio Leão Praxedes 
Apelante : Banco Panamericano S/A

Advogado : Eduardo Chalfi n (OAB: 13419A/AL)
Apelado : José Roberto Ferreira de Lima
Advogado : EDVALDO ONOFRE DA SILVA (OAB: 14221/AL)
Advogada : Nathália Camilo de Moraes (OAB: 14055/AL)
Advogado : Marcus Vinícius Silva de Vasconcelos (OAB: 13721/AL)

Sorteio

3ª Câmara Cível

Apelação Cível 0703489-66.2018.8.02.0058
Origem: Foro de Arapiraca
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva 
Apelante : Manoel Verissimo da Silva

Advogado : Gabriel Lucio Silva (OAB: 8343/AL)
Advogado : Rita da Cássia Silva (OAB: 9492/AL)
Apelado : Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios Não-padronizadosnpl I
Advogado : Alan de Oliveira Silva Shilinkert (OAB: 208322/SP)
Advogado : Luciano da Silva Buratto (OAB: 179235/SP)

Sorteio
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1ª Câmara Cível

Apelação Cível 0704014-25.2018.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza 
Apelante : Ricardo Santos do Nascimento

Advogado : Emmanuel Ferreira Alves (OAB: 12211/AL)
Apelado : Estado de Alagoas
Procurador : José Alexandre Silva Lemos (OAB: 4712/SE)

Sorteio

2ª Câmara Cível

Apelação Cível 0704478-15.2019.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Otávio Leão Praxedes 
Apelante : Enivaldo da Silva

Advogado : JOÃO PAULO XIMENES MACHADO (OAB: 13851/AL)
Advogada : Cosmélia Fôlha do Nascimento (OAB: 8117/AL)
Apelado : Igreja Pentecostal Coluna de Betel ¿ Ministério Profético
Advogado : Roberta Machado  Rodrigues  Calheiros (OAB: 9729/AL)

Sorteio

3ª Câmara Cível

Apelação Cível 0704967-86.2018.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto 
Apelante : Wilson Bruno da Silva Santos

Advogado : Hoana Maria Andrade Tomaz (OAB: 15123/PB)
Defensor P : Defensoria Pública do Estado de Alagoas (OAB: D/AL)
Apelado : Estado de Alagoas

Prevenção do Magistrado

2ª Câmara Cível

Apelação Cível 0706183-37.2020.8.02.0058
Origem: Foro de Arapiraca
Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento 
Apelante : V. M. dos A.

Advogada : Carla Nadieje da Silva Santos (OAB: 9618/AL)
Apelante : L. M. dos A.
Advogada : Carla Nadieje da Silva Santos (OAB: 9618/AL)
Apelada : C. M. de L. S.
Defensor P : Defensoria Pública do Estado de Alagoas (OAB: D/AL)

Sorteio

1ª Câmara Cível

Apelação Cível 0706248-09.2020.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima 
Apelante : I. J. D. do N.

Advogado : José Ygor Oliveira da Rosa (OAB: 12537/AL)
Advogado : Yuri Henrique Oliveira da Rosa (OAB: 16957/AL)
Apelada : E. R. V. do N.
Advogada : Juliana Marques Modesto (OAB: 7794/AL)

Sorteio

3ª Câmara Cível

Apelação Cível 0706536-25.2018.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva 
Apte/Apdo : Município de Maceió

Advogada : Barbara Araujo Carneiro (OAB: 955A/PE)
Apte/Apdo : José Edson Floro Duarte
Advogado : José Pinto de Luna (OAB: 9820A/AL)
Advogado : Camila Marques de Luna (OAB: 10784A/AL)
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Advogada : Caroline Perez Sanchez de Luna (OAB: 17067A/AL)
Advogado : Marcelo Iranley Pinto de Luna Rosa (OAB: 246462/SP)
Apdo/Apte : Superintendência Municipal de Controle e Convívio Urbano

Sorteio

Câmara Criminal

Apelação Criminal 0707178-50.2020.8.02.0058
Origem: Foro de Arapiraca
Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas 
Apelante : Sérgio Barbosa da Silva

Advogado : Carlos Ferreira Maurício (OAB: 4595/AL)
Advogado : Raoni Ferreira Mauricio (OAB: 11347/AL)
Apelado : Ministério Público

Dependência

2ª Câmara Cível

Apelação Cível 0707193-30.2019.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Otávio Leão Praxedes 
Apelante : M. C. dos S.

Advogado : Ingrid Maíra Silva Machado (OAB: 11148/AL)
Apelado : A. L. dos S.
Advogado : Maria do Carmo Silva (OAB: 6932/AL)

Sorteio

2ª Câmara Cível

Apelação Cível 0707660-38.2021.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento 
Apelante : Marlene Vaz da Costa Capistrano

Defensor P : Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL)
Defensor P : Hoana Maria Andrade Tomaz (OAB: 15123/PB)
Apelado : Estado de Alagoas
Procurador : Renato Lima Correia (OAB: 4837/AL)

Sorteio

3ª Câmara Cível

Apelação Cível 0708937-02.2015.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly 
Apelante : Alba Maria Wanderley Silva Quintela Cavalcante

Advogado : Pedro Pacca Loureiro Luna (OAB: 10112/AL)
Apelado : Estado de Alagoas
Procurador : Francisco Malaquias de Almeida Junior (OAB: 2427/AL)

Dependência

3ª Câmara Cível

Apelação Cível 0711299-45.2013.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly 
Apelante : Banco Bradesco S/A

Advogado : Glauber Paschoal Peixoto Santana (OAB: 3800/SE)
Advogado : Diego Santos Silva (OAB: 7853/SE)
Advogado : Carlos Augusto Monteiro Nascimento (OAB: 6226A/AL)
Apelado : DAVID RODRIGO DE SOUSA SANTOS ME

Sorteio

3ª Câmara Cível

Apelação Cível 0711408-15.2020.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto 
Apelante : Fundo de Investimento em Direito Creditório Não Padronizados NPL
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Advogado : Antonio de Morais Dourado Neto (OAB: 23255/PE)
Apelada : Greys Kelly dos Santos da Silva
Advogado : Everton Oliveira da Silva (OAB: 9189/SE)

Sorteio

1ª Câmara Cível

Apelação Cível 0714254-83.2012.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima 
Apelante : Taína Maia Barbosa Falcão de Alencar

Advogado : Carlos Eduardo de Bulhões Barbosa Peixoto (OAB: 6370/AL)
Advogada : Isabelle Sacramento Santos (OAB: 6730/AL)
Apelado : Sítio Jatúca Empreendimento Imóbiliario SPE Ltda.
Advogado : THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB: 11937A/AL)
Apelante : Sítio Jatúca Empreendimento Imóbiliario SPE Ltda.
Advogado : THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB: 11937A/AL)
Apelada : Taína Maia Barbosa Falcão de Alencar
Advogado : Carlos Eduardo de Bulhões Barbosa Peixoto (OAB: 6370/AL)
Advogada : Isabelle Sacramento Santos (OAB: 6730/AL)

Dependência

2ª Câmara Cível

Apelação Cível 0714593-61.2020.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Otávio Leão Praxedes 
Apelante : Talita Christina Leite Marino

Advogado : Wagner Veloso Martins (OAB: 37160/BA)
Apelado : Estado de Alagoas

Sorteio

1ª Câmara Cível

Apelação Cível 0715385-54.2016.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo 
Apelante Adesiv : Antonio C da Rocha Custodio - ME

Advogado : Wendel Sobreira Leal (OAB: 9776A/AL)
Apelante : Antonio Claudeonor da Rocha Custodio
Advogado : Wendell Sobreira Leal (OAB: 9776/AL)
Apelado : Banco Safra S/A
Soc. Advogados : Bruno Henrique de Oliveira Vanderley (OAB: 21678/PE)

Sorteio

2ª Câmara Cível

Apelação Cível 0715755-62.2018.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Otávio Leão Praxedes 
Apelante : A. A. de L.

Advogada : Gilvania Souza de Oliveira Pereira (OAB: 15086/AL)
Apelada : A. S. de L.
Advogado : José Ivo Queiroz de Bulhões (OAB: 5870/AL)

Sorteio

1ª Câmara Cível

Apelação Cível 0715827-49.2018.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza 
Recorrente : Estado de Alagoas

Recorrido : Fábio Oliveira Chaves
Advogado : Wagner Veloso Martins (OAB: 37160/BA)

Prevenção do Magistrado

1ª Câmara Cível
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Apelação Cível 0716401-04.2020.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima 
Apelante : Helenaura Silva Fialho Montenegro

Defensor P : Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL)
Defensor P : Hoana Maria Andrade Tomaz (OAB: 15123/PB)
Apelado : Estado de Alagoas
Procurador : Obadias Novaes Belo (OAB: 21636/AL)
Apelado : AL Previdência, Serviço  Social Autônomo, Pessoa Jurídica de Direito Privado
Procurador : Obadias Novaes Belo (OAB: 21636/AL)

Dependência

3ª Câmara Cível

Apelação Cível 0717325-15.2020.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva 
Apelante : Banco BMG S/A

Advogado : Antonio de Morais Dourado Neto (OAB: 23255/PE)
Advogado : Antonio de Moraes Dourado Neto (OAB: 7529A/AL)
Advogado : Afrânio de Lima Soares Júnior (OAB: 6266/AL)
Apelado : Jocicleyton Santos da Silva
Advogado : Rogaciano Correia da Paz (OAB: 16882/AL)
Apelante : Jocicleyton Santos da Silva
Advogado : Rogaciano Correia da Paz (OAB: 16882/AL)
Apelado : Banco BMG S/A

Sorteio

3ª Câmara Cível

Apelação Cível 0717426-57.2017.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto 
Apelante : Eletrobrás Distribuição Alagoas

Advogado : Danielle Tenório Toledo Cavalcante (OAB: 6033/AL)
Advogado : Christiane Cabral Tenório (OAB: 7820/AL)
Advogada : Júlia Lenita Gomes de Queiroz (OAB: 9667/AL)
Apelado : Miguel Ângelo de Oliveira Neves
Defensor P : Sabrina da Silva Cerqueira Dattoli (OAB: 6898B/AL)

Sorteio

2ª Câmara Cível

Apelação Cível 0720237-92.2014.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento 
Apelante : ‘Estado de Alagoas

Advogado : Eduardo Valença Ramalho (OAB: 5080/AL)
Apelado : LINEAR INCORPORADORA LTDA-ME
Advogado : Samuel Freitas Cerqueira (OAB: 4037/AL)

Sorteio

Câmara Criminal

Recurso em Sentido Estrito 0720486-04.2018.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Sebastião Costa Filho 
Recorrente : Jonathan dos Santos Silva

Advogado : André Maurício Laurentino de Argolo (OAB: 6600/AL)
Recorrido : Ministério Público

Dependência

1ª Câmara Cível

Apelação Cível 0721405-90.2018.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima 
Recorrente : Rodrigo Vieira Lucas

Advogado : Agenário Velames de Almeida (OAB: 11715/AL)
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Recorrido : Estado de Alagoas

Sorteio

1ª Câmara Cível

Apelação Cível 0722003-10.2019.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo 
Apte/Apdo : Banco ABN AMRO Real S.A.

Advogado : Rafael Pordeus Costa Lima Filho (OAB: 3432/CE)
Advogado : Rafael Pordeus Costa Lima Neto (OAB: 23599/CE)
Apte/Apdo : Jose Cicero do Nascimento Santos
Advogado : Allyson Sousa de Farias (OAB: 8763/AL)

Sorteio

Câmara Criminal

Apelação Criminal 0722644-61.2020.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa 
Apelante : Samuel Lopes da Silva Pereira

Advogado : Daryo Santos da Silva (OAB: 10374/AL)
Apelado : Ministério Público

Sorteio

3ª Câmara Cível

Apelação Cível 0722746-20.2019.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto 
Apelante : Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não-padronizados Npl I

Advogada : Eny Angé S. Bittencourt de Araujo (OAB: 29442/BA)
Apelada : Vanessa dos Santos Felix
Advogado : Vlamir Marcos Grespan Junior (OAB: 17066A/AL)

Sorteio

3ª Câmara Cível

Apelação Cível 0724190-88.2019.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva 
Apelante : Banco BMG S/A

Advogado : Felipe Gazola Vieira Marques (OAB: 14934A/AL)
Advogado : Felipe Gazola Vieira Marques (OAB: 76696/MG)
Apelada : Rita Maria dos Santos Lima
Advogado : Adriana de Oliveira Vieira (OAB: 12473/AL)

Prevenção do Magistrado

1ª Câmara Cível

Apelação Cível 0727667-95.2014.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo 
Apelante : Banco do Brasil S A

Advogado : Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB: 8123/PR)
Advogado : Jose Arnaldo Janssen Nogueira (OAB: 12854/AL)
Advogado : Jose Arnaldo Janssen Nogueira (OAB: 4270/AC)
Advogado : Sérvio Túlio de Barcelos (OAB: 12855A/AL)
Apelado : Incpp - Instituto Nacional dos Investidores Em Caderneta de Poupanca e Previdencia
Advogado : DENYS BLINDER (OAB: 154237/SP)
Procurador : Fernando Igor Abreu Costa (OAB: 9958/AL)
Representa : NILTON BARROS COSTA

Dependência

3ª Câmara Cível

Apelação Cível 0727872-17.2020.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
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Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto 
Apelante : Maria de Fátima Basilio de Lima do Vale

Advogado : Carlos Alexandre Pereira Lins (OAB: 3386/AL)
Apelado : Estado de Alagoas
Procurador : Francisco Malaquias de Almeida Junior (OAB: 2427/AL)
Apelante :  Estado de Alagoas
Procurador : Francisco Malaquias de Almeida Junior (OAB: 2427/AL)
Apelado : Maria de Fátima Basilio de Lima do Vale
Advogado : Carlos Alexandre Pereira Lins (OAB: 3386/AL)

Sorteio

3ª Câmara Cível

Apelação Cível 0728330-05.2018.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva 
Apte/Apdo : Banco Panamericano S/A

Advogado : Joao Vitor Chaves Marques (OAB: 30348/CE)
Apte/Apdo : Antonio Celestino da Silva
Advogado : Isaac Mascena Leandro (OAB: 11966/AL)

Sorteio

1ª Câmara Cível

Apelação Cível 0730216-68.2020.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo 
Apelante : Banco BMG S/A

Advogado : João Francisco Alves Rosa (OAB: 15443A/AL)
Apelado : Michel Ângelo de Queiroz
Advogado : Alberto Eduardo Cavalcante Fragoso (OAB: 8143/AL)

Dependência

3ª Câmara Cível

Apelação Cível 0733051-63.2019.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly 
Apelante : Josefa Ferreira da Silva

Advogado : David da Silva (OAB: 11928A/AL)
Advogado : DAVID DA SILVA (OAB: 36072/SC)
Apelado : Banco Volkswagen S/A
Advogado : João Francisco Alves Rosa (OAB: 15443A/AL)
Advogada : Flávia Smarcevscki (OAB: 19512/BA)
Advogado : Adriano Ferreira Costa (OAB: 190562/SP)
Advogado : Eduardo Sodré (OAB: 16391/BA)

Dependência

1ª Câmara Cível

Apelação Cível 0740473-94.2016.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza 
Apelante : Banco Losango S.a. - Banco Mutiplo

Advogado : Wilson Sales Belchior (OAB: 11490/AL)
Advogado : Wilson Sales Belchior (OAB: 17314/CE)
Advogado : Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB: 9395A/AL)
Apelado : Insinuante Ltda
Advogado : Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB: 9395A/AL)
Apelada : Maria José Dantas
Defensor P : Defensoria Pública do Estado de Alagoas (OAB: D/AL)

Sorteio

Tribunal Pleno

Mandado de Segurança Cível 0800171-18.2021.8.02.9002
Origem: Foro de Porto de Pedras
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto 
Impetrante : Ana Leonor Monteiro Balbino
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Advogado : Pedro Accioly Lins de Barros (OAB: 11731/AL)
Impetrado : Presidente do Egrégio Conselho Estadual da Magistradura de Alagoas

Sorteio

Câmara Criminal

Habeas Corpus Criminal 0800173-85.2021.8.02.9002
Origem: Foro de Cacimbinhas
Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa 
Impetrante/Def : Defensoria Pública do Estado de Alagoas

Paciente : Wemerson Silva dos Santos
Impetrado : Juiz de Direito da Vara do Único Ofício de Cacimbinhas-al

Dependência

Câmara Criminal

Habeas Corpus Criminal 0800174-70.2021.8.02.9002
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas 
Impetrante : Arthur Leandro Rodrigues

Impetrante : Emmanuel Bruno da Silva
Paciente : Edivanilson Hora Santos
Impetrado : Juiz de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital

Dependência

Câmara Criminal

Habeas Corpus Criminal 0800175-55.2021.8.02.9002
Origem: Foro de Porto Calvo
Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas 
Impetrante : Alice França Rodrigues dos Santos

Paciente : José Ivan de Araujo Souza
Impetrado : Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Calvo

Sorteio

1ª Câmara Cível

Petição Cível 0800176-40.2021.8.02.9002
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima 
Requerente : Hemerson Casado Gama

Advogado : Jeff erson Germano Regueira Teixeira (OAB: 5309/AL)
Soc. Advogados : Germano Regueira Advogados (OAB: 150/AL)
Requerente : Paula Balarini Altoé Casado Gama
Advogado : Jeff erson Germano Regueira Teixeira (OAB: 5309/AL)
Soc. Advogados : Germano Regueira Advogados (OAB: 150/AL)
Requerido : Banco Santander ( Brasil) S/A

Dependência

Câmara Criminal

Apelação Criminal 0800596-53.2019.8.02.0001
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Sebastião Costa Filho 
Apelante : C. R. M.

Advogado : Ronald Pinheiro Rodrigues (OAB: 14732/AL)
Apelado : Ministério Público do Estado de Alagoas

Sorteio

2ª Câmara Cível

Agravo de Instrumento 0804482-92.2021.8.02.0000
Origem: .
Relator: Des. Otávio Leão Praxedes 
Agravante : Severino Bezerra de Melo

Advogado : Arthur de Araújo Cardoso Netto (OAB: 3901/AL)
Agravado : Enarq Engenharia e Arquitetura Ltda
Agravado : João da Silva Furtado
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Agravado : José Marques de Almeida Filho
Agravado : Mário Sérgio Garcia de Viveiros
Agravado : Jonas Cavalcanti de Souza

Dependência

2ª Câmara Cível

Agravo de Instrumento 0804749-64.2021.8.02.0000
Origem: Foro de Coruripe
Relator: Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Agravante : Josevaldo Batista Cardozo

Defensor P : Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL)
Defensor P : Roana do Nascimento Couto (OAB: 174100/RJ)
Agravada : Patrícia Alves Silva
Advogada : Janaina Moura Rezende Barroso (OAB: 7417/AL)

Dependência

1ª Câmara Cível

Agravo de Instrumento 0804757-41.2021.8.02.0000
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima 
Agravante : GEAP - Fundação de Seguridade Social

Advogado : Santiago Paixao Gama (OAB: 4284/TO)
Agravado : Djalma de Albuquerque Barros Filho
Advogada : Samya Cristina Caldas Ribeiro (OAB: 15039/AL)

Dependência

3ª Câmara Cível

Agravo de Instrumento 0804758-26.2021.8.02.0000
Origem: .
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto 
Agravante : Banco do Brasil S A

Advogado : Jose Arnaldo Janssen Nogueira (OAB: 4270/AC)
Agravada : MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS

Sorteio

1ª Câmara Cível

Agravo de Instrumento 0804761-78.2021.8.02.0000
Origem: .
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza 
Agravante : Amauri Fausto Leal Neto

Advogado : Allyson Sousa de Farias (OAB: 8763/AL)
Agravado : Banco Itaúcard S/A

Sorteio

1ª Câmara Cível

Agravo de Instrumento 0804766-03.2021.8.02.0000
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo 
Agravante : Clenio Pacheco Franco Júnior

Advogado : Clenio Pacheco Franco Júnior (OAB: 4876/AL)
Advogado : Clênio Pacheco Franco (OAB: 1697/AL)
Agravante : Everton Silva dos Santos
Advogado : Clênio Pacheco Franco (OAB: 1697/AL)
Advogado : Clenio Pacheco Franco Júnior (OAB: 4876/AL)
Agravante : Arnon Manoel da Silva
Advogada : Roberta Lins Verçosa (OAB: 8863/AL)
Advogado : Clênio Pacheco Franco (OAB: 1697/AL)
Advogado : Clenio Pacheco Franco Júnior (OAB: 4876/AL)
Agravado : Estado de Alagoas
Procurador : Francisco Malaquias de Almeida Junior (OAB: 2427/AL)

Dependência

1ª Câmara Cível
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Agravo de Instrumento 0804768-70.2021.8.02.0000
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza 
Agravante : Sergio HercílioTenório Corrêa

Advogado : Aldo de Sá Cardoso Neto (OAB: 7418/AL)
Agravado : Jl Comercial Agroquímica Ltda
Advogado : Archimedes dos Santos (OAB: 8716/AL)

Dependência

1ª Câmara Cível

Agravo de Instrumento 0804769-55.2021.8.02.0000
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza 
Agravante : C. M. M.

Advogado : Gilvan Eduardo da Silva Pires Júnior (OAB: 13815/AL)
Agravado : D. N. M.

Dependência

Câmara Criminal

Habeas Corpus Criminal 0804770-40.2021.8.02.0000
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas 
Impetrante : Urubatan da Silva

Paciente : Jonathan Morais Santos
Impetrado : Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal da Capital/ Tribunal do Júri

Dependência

2ª Câmara Cível

Agravo de Instrumento 0804772-10.2021.8.02.0000
Origem: Foro de Batalha
Relator: Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Agravante : David Adam Meneses Teixeira

Advogado : David Adam Meneses Teixeira (OAB: 10981/AL)
Agravada : Josefa Maria Ferreira
Advogado : Adenilson dos Santos Tenorio (OAB: 15283/AL)

Dependência

3ª Câmara Cível

Agravo de Instrumento 0804773-92.2021.8.02.0000
Origem: .
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva 
Agravante : Defensoria Pública do Estado de Alagoas

Agravado : Estado de Alagoas
Agravado : Alagoas Previdencia

Sorteio

Câmara Criminal

Habeas Corpus Criminal 0804774-77.2021.8.02.0000
Origem: Foro de Palmeira dos Índios
Relator: Des. Sebastião Costa Filho 
Impetrante/Def : João Fiorillo de Souza

Impetrante/Def : Bernardo Salomão Eulálio de Souza
Impetrante/Def : Fabio Ricardo Albuquerque de Lima
Paciente : Willian Santana de Menezes
Impetrado : Juiz de Direito da 4ª Vara da Comarca de Palmeira dos Índios

Dependência

3ª Câmara Cível

Agravo de Instrumento 0804775-62.2021.8.02.0000
Origem: .
Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly 
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Agravante : VINÍCUS VIANA CAVALCANTI
Advogada : FERNANDA ROMANO (OAB: 119723/RS)
Agravada : TALVANIS LIMA CAVALCANTI
Agravado : VITÓRIAS PESSOA CAVALCANTI

Sorteio

1ª Câmara Cível

Agravo de Instrumento 0804776-47.2021.8.02.0000
Origem: .
Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima 
Agravante : Banco BMG S/A

Advogado : Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB: 7529/AL)
Agravada : NEIDE CAVALCANTE DA SILVA

Sorteio

3ª Câmara Cível

Agravo de Instrumento 0804777-32.2021.8.02.0000
Origem: .
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva 
Agravante : JOSE CAIANO DE LIMA

Advogado : José Carlos Almeida Amaral Santos (OAB: 17697/AL)
Agravado : Banco BMG S/A

Sorteio

3ª Câmara Cível

Agravo de Instrumento 0804778-17.2021.8.02.0000
Origem: .
Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly 
Agravante : Banco BMG S/A

Advogado : Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB: 7529/AL)
Agravada : DANIELA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS

Sorteio

3ª Câmara Cível

Agravo de Instrumento 0804779-02.2021.8.02.0000
Origem: .
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva 
Agravante : Banco BMG S/A

Advogado : Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB: 7529/AL)
Agravado : José Benedito da Silva

Sorteio

3ª Câmara Cível

Agravo de Instrumento 0804780-84.2021.8.02.0000
Origem: .
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto 
Agravante : Banco Itaúcard S/A

Advogada : Roberta Beatriz do Nascimento (OAB: 192649/SP)
Agravado : IRLANIO QUEIROZ DAMASCENO

Sorteio

3ª Câmara Cível

Agravo de Instrumento 0804781-69.2021.8.02.0000
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto 
Agravante : Bradesco Saúde

Advogada : Karina de Almeida Batistuci (OAB: 9558/AL)
Agravado : Dilma Márcia dos Santos
Advogado : Jair Tenório de Melo (OAB: 4926/AL)

Sorteio
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3ª Câmara Cível

Agravo de Instrumento 0804782-54.2021.8.02.0000
Origem: .
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva 
Agravante : Banco BMG S/A

Advogado : Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB: 7529/AL)
Agravado : Cícero Mauricio Costa

Sorteio

3ª Câmara Cível

Agravo de Instrumento 0804783-39.2021.8.02.0000
Origem: .
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto 
Agravante : Banco BMG S/A

Advogado : Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB: 7529/AL)
Agravada : MARIA DAS DORES DA SILVA

Sorteio

Câmara Criminal

Habeas Corpus Criminal 0804784-24.2021.8.02.0000
Origem: Foro de Maceió
Relator: Des. José Carlos Malta Marques 
Impetrante : Maria Cecilia Viana Torres

Paciente : Michael Ricardo Rodrigues Pereira
Impetrado : Juízes de Direito da 17ª Vara Criminal da Comarca da Capital

Dependência

1ª Câmara Cível

Agravo de Instrumento 0804785-09.2021.8.02.0000
Origem: .
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza 
Agravante : Banco do Brasil S.A

Advogado : Sérvio Túlio de Barcelos (OAB: 44698/MG)
Agravado : EDCARLOS PEREIRA

Sorteio

3ª Câmara Cível

Agravo de Instrumento 0804787-76.2021.8.02.0000
Origem: .
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto 
Agravante : Banco BMG S/A

Advogado : Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB: 7529/AL)
Agravada : SANDRA MARIA ALVES DE BARROS

Sorteio

1ª Câmara Cível

Agravo de Instrumento 0804788-61.2021.8.02.0000
Origem: .
Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo 
Agravante : Banco Ficsa S/A

Advogada : Fernanda Rafaella Oliveira de Carvalho (OAB: 32766/PE)
Agravada : Genilda Araújo dos Santos

Sorteio

2ª Câmara Cível

Agravo de Instrumento 0804789-46.2021.8.02.0000
Origem: .
Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento 
Agravante : CLEBSON ELISSON SANTOS DE BARROS

Advogado : Allyson Sousa de Farias (OAB: 8763/AL)
Agravado : Banco ABN AMRO Real S.A.
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Sorteio

3ª Câmara Cível

Agravo de Instrumento 0804790-31.2021.8.02.0000
Origem: .
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto 
Agravante : Município de Palmeira dos Índios - Al

Advogado : Marcos Guerra Costa (OAB: 5998/AL)
Agravado : MARINA RODRIGUES DE CARVALHO

Sorteio

3ª Câmara Cível

Agravo de Instrumento 0804792-98.2021.8.02.0000
Origem: .
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva 
Agravante : Teresa Maria Oliveira da Silva

Advogado : Erica Fontes Lima Fragoso (OAB: 11706/AL)
Agravada : Creusa Maria de Oliveira

Sorteio

3ª Câmara Cível

Agravo de Instrumento 0804793-83.2021.8.02.0000
Origem: .
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto 
Agravante : MARIA BETANIA ALVES DA SILVA

Advogada : Helloá Bárbara Correia Ferreira (OAB: 12659/AL)
Agravada : Central Açucareira Santo Antonio S/A

Sorteio

3ª Câmara Cível

Agravo de Instrumento 0804794-68.2021.8.02.0000
Origem: .
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva 
Agravante : ANA RAKELLY DE CASSIA RAMOS ALVES

Advogado : CINTHIA RAFAELA SIMÕES BARBOSA (OAB: 32817/PE)
Agravante : RAFAELLA RAMOS ALVES
Advogado : CINTHIA RAFAELA SIMÕES BARBOSA (OAB: 32817/PE)
Agravante : ROCKCIANNY RAMOS ALVES
Advogado : CINTHIA RAFAELA SIMÕES BARBOSA (OAB: 32817/PE)
Agravante : ROSSANA RAMOS ALVES
Advogado : CINTHIA RAFAELA SIMÕES BARBOSA (OAB: 32817/PE)
Agravante : BRUNO JOSÉ DE AZEVEDO ALVES
Advogado : CINTHIA RAFAELA SIMÕES BARBOSA (OAB: 32817/PE)
Agravante : RODRIGO DE AZEVEDO ALVES
Advogado : CINTHIA RAFAELA SIMÕES BARBOSA (OAB: 32817/PE)
Agravante : FILIPPO DE AZEVEDO ALVES
Advogado : CINTHIA RAFAELA SIMÕES BARBOSA (OAB: 32817/PE)
Agravante : MORENO DE AZEVEDO ALVES
Advogado : CINTHIA RAFAELA SIMÕES BARBOSA (OAB: 32817/PE)
Agravante : CAIO DE AZEVEDO ALVES
Advogado : CINTHIA RAFAELA SIMÕES BARBOSA (OAB: 32817/PE)
Agravado : José Arnóbio Damasceno Alves

Sorteio

3ª Câmara Cível

Agravo de Instrumento 0804796-38.2021.8.02.0000
Origem: .
Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly 
Agravante : Ana Clarice Ramires Dantas do Nascimento, Neste Ato Representada Por Jaqueline Ramires Dantas do Nascimento

Advogada : Taiana Grave Carvalho (OAB: 6897/AL)
Agravado : Município de Maceió

Sorteio
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1ª Câmara Cível

Agravo de Instrumento 0804798-08.2021.8.02.0000
Origem: .
Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo 
Agravante : GIULIA ÁVILA CAVALCANTE

Advogado : Rommel Maia Wanderley Junior (OAB: 34416/DF)
Agravante : ISIS NUMERIANO DE SÁ ANDRADE
Advogado : Rommel Maia Wanderley Junior (OAB: 34416/DF)
Agravante : KLAYNE CRISTIANE MARTINS
Advogado : Rommel Maia Wanderley Junior (OAB: 34416/DF)
Agravante : LORENA CARVALHO FERNANDES
Advogado : Rommel Maia Wanderley Junior (OAB: 34416/DF)
Agravante : LUIZA DE SALES COSTA
Advogado : Rommel Maia Wanderley Junior (OAB: 34416/DF)
Agravante : MAYARA ANGELO EMERY DE CASTRO
Advogado : Rommel Maia Wanderley Junior (OAB: 34416/DF)
Agravante : PATRICIA GURGEL LUZ
Advogado : Rommel Maia Wanderley Junior (OAB: 34416/DF)
Agravante : RHAIZ HELLEN ALEXANDRA DE CARVALHO
Advogado : Rommel Maia Wanderley Junior (OAB: 34416/DF)
Agravado : Universidade Tiradentes - Unit

Sorteio

3ª Câmara Cível

Agravo de Instrumento 0804800-75.2021.8.02.0000
Origem: .
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva 
Agravante : CICERA DE MELO SANTOS

Advogado : José Romário Rodrigues Pereira (OAB: 12797/AL)
Agravado : Banco C6 S/A

Sorteio

1ª Câmara Cível

Agravo de Instrumento 0804801-60.2021.8.02.0000
Origem: .
Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima 
Agravante : SAULO EDUARDO DIAS

Advogado : Hênio César Cordeiro de Oliveira (OAB: 11563/AL)
Agravada : VÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA

Sorteio

2ª Câmara Cível

Agravo de Instrumento 0804802-45.2021.8.02.0000
Origem: .
Relator: Des. Otávio Leão Praxedes 
Agravante : ITAU UNIBANCO S.A

Advogado : Antônio Braz da Silva (OAB: 8736/AL)
Agravado : DAUTO CANDIDO DA SILVA

Sorteio

3ª Câmara Cível

Agravo de Instrumento 9000076-05.2021.8.02.0000
Origem: .
Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly 
Agravante : Fazenda Pública Estadual

Agravada : Maria Cristina Hassenstein

Sorteio

Diretoria Adjunta Especial de Distribuição dos Feitos Judiciários do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, em Maceió, 21 de 
junho de 2021 

JOANA D’ARC DE ALBUQUERQUE CALHEIROS 
Diretora Adjunta Especial de Distribuição dos Feitos Judiciários
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ELEONORA PAES CERQUEIRA DE FRANÇA 
Diretora Adjunta Especial de Assuntos Judiciários

Câmaras Cíveis e Criminal

1ª Câmara Cível

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1ª Câmara Cível

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 16

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de junho de 2021, às 09 horas 30 minutos, no plenário virtual, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. 
Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, presentes os Exmos. Srs. Des. Paulo Barros da Silva Lima e Des. Fernando Tourinho de 
Omena Souza, e o Procurador de Justiça, Dr. Walber José Valente de Lima, representando o Ministério Público Estadual, foi declarada 
aberta a Sessão Jurisdicional, na forma virtual, da 1ª Câmara Cível. Iniciado os trabalhos, foi aprovada a Ata da Sessão Ordinária, 
realizada em 02/06/2021. Julgamentos: 1, Agravo de Instrumento nº 0800848-88.2021.8.02.0000, de Porto Real do Colegio, 
Agravante: Banco BMG S/A.Advogada: Flávia Almeida Moura Di Latella (OAB: 109730/MG).Agravada: GILDA SANTOS RAMOS.
Advogado: Marcos Daniel Moraes de Araújo (OAB: 5384/AL). Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Por 
unanimidade de votos, em CONHECER do agravo de instrumento para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a 
decisão agravada, para fi xar, a título de astreintes, para a obrigação de não descontar, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a cada 
desconto indevidamente efetuado, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo o restante da decisão agravada, nos termos do 
voto do relator. 2, Agravo de Instrumento nº 0800974-41.2021.8.02.0000, de Maceió, Agravante: Sul América Companhia Seguro 
Saúde.Advogada: Karina de Almeida Batistuci (OAB: 9558/AL).Agravado: LEO PEDROSA ANDRADE.Agravada: Marcella Costa 
Pedrosa.Advogado: Diego Marcus Costa Mousinho (OAB: 11482/AL). Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: 
Por unanimidade de votos, em CONHECER do presente agravo de instrumento para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo 
incólume a decisão recorrida, nos termos do voto do relator. Presente na sessão virtual o advogado dos agravados , Dr.Diego Marcus 
Costa Mousinho 3, Agravo de Instrumento nº 0801127-74.2021.8.02.0000, de Comarca de Origem do Processo ‘’não informado’’, 
Agravante: Rosângela Correia Ferreira.Advogado: José Carlos Almeida Amaral Santos (OAB: 17697/AL).Agravado: Banco BMG 
S/A.Advogado: Felipe Gazola Vieira Marques (OAB: 14930A/AL). Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Por 
unanimidade de votos, em CONHECER do agravo de instrumento para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão 
agravada, para determinar: a) a imediata suspensão dos descontos nos proventos da consumidora sobre a rubrica “BMG - CARTÃO”, 
fi xando, a título de astreintes, na forma do art. 139, IV, do CPC, para esta obrigação, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a cada 
desconto indevidamente efetuado, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais); b) a abstenção de inscrição do nome da recorrente no 
cadastro de maus pagadores, fi xando, a título de multa coercitiva, para esta obrigação, o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 
reais), por dia de eventual descumprimento, limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do voto do relator. 4, Agravo 
de Instrumento nº 0801594-53.2021.8.02.0000, de Comarca de Origem do Processo ‘’não informado’’, Agravante: Banco BMG 
S/A.Advogado: Felipe Gazola Vieira Marques (OAB: 76696/MG).Agravado: SEBASTIÃO PINHO MAIA.Advogado: Rosedson 
Lôbo Silva Júnior (OAB: 14200/AL). Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em 
CONHECER do agravo de instrumento para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a decisão agravada, para fi xar, 
a título de astreintes, para a obrigação de não descontar, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a cada desconto indevidamente 
efetuado, limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e, para a obrigação de não inscrever o nome da agravada nos cadastros de 
inadimplentes, multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do 
voto do relator. 5, Agravo de Instrumento nº 0801674-17.2021.8.02.0000, de Comarca de Origem do Processo ‘’não informado’’, 
Agravante: CRISTINA MENEZES SANTOS.Advogado: Allyson Sousa de Farias (OAB: 8763/AL).Agravado: Banco Volkswagen 
S/A.Advogada: Manuela Motta Moura da Fonte (OAB: 20397/PE). Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Por 
unanimidade de votos, em CONHECER do agravo de instrumento para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para: a) 
AUTORIZAR à parte agravante que deposite, em juízo, o valor integral das parcelas, conforme pactuado, acrescidas dos encargos de 
atraso, caso alguma parcela esteja vencida, hipótese em que fi carão obstados os efeitos da mora; b) DETERMINAR a inversão do ônus 
da prova em favor a parte agravante; c) DETERMINAR à parte agravada que, caso ainda não realizado, junte aos autos, no prazo de 72 
(setenta e duas) horas, contrato fi rmado entre as partes alusivo aos débitos discutidos neste feito; e d) SUSPENDER os efeitos da 
decisão agravada no que diz respeito à cominação da multa por litigância de má-fé, nos termos do voto do relator. 6, Agravo de 
Instrumento nº 0801992-97.2021.8.02.0000, de Maceió, Agravante: Odontoprev S.a.Advogado: Waldemiro Lins de Albuquerque 
Neto (OAB: 10788/AL).Agravado: Lindinalva Gonzaga da Silva.Advogado: Rogedson Rocha Ribeiro (OAB: 11317/AL). Relator: 
Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do agravo de instrumento para, no 
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do relator. 7, Agravo de Instrumento 
nº 0802108-06.2021.8.02.0000, de Maceió, Agravante: Hapvida Assistencia Médica Ltda.Advogado: Nelson Willian Frartoni 
Rodrigues (OAB: 9395/AL).Agravada: NELMA MONTEIRO DE CARVALHO.Advogada: Taisy Ribeiro Costa (OAB: 5941/AL). 
Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do presente agravo de 
instrumento para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão recorrida, nos termos do voto do relator. Em 
virtude da declaração de suspeição do Exmo. Srº. Des. Paulo Barros da Silva Lima; foi sorteado e aceitou a convocação para compor o 
quorum deste julgamento  o Exmo. Srº. Des. Domingos de Araújo Lima Neto 8, Agravo de Instrumento nº 0802245-85.2021.8.02.0000, 
de Maceió, Agravante: Amil Assistencia Médica Internacional S.a..Advogado: Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB: 7529/AL).
Agravado: JOSÉ RUBENS DE OLIVEIRA FILHO.Advogados: Gabriela de Rezende Gomes Alves (OAB: 11422/AL) e outro.
Agravada: MARIA QUITERIA DA SILVA OLIVEIRA.Advogado: Gustavo Ferro Soares (OAB: 18102/AL). Relator: Des. Tutmés Airan 
de Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do agravo de instrumento para, no mérito, em idêntica 
votação, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do relator. Em virtude da declaração 
de suspeição do Exmo. Srº. Des. Paulo Barros da Silva Lima  ; foi sorteado e aceitou a convocação para compor o quorum deste 
julgamento  o Exmo. Srº. Des. Domingos de Araújo Lima Neto 9, Agravo de Instrumento nº 0802280-45.2021.8.02.0000, de Maceió, 
Agravante: Banco Bradesco Financiamentos SA.Advogado: Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB: 7529/AL).Agravado: 
LILIAN ROSE DE ALBUQUERQUE FERRAZ.Advogado: Allyson Sousa de Farias (OAB: 8763/AL).Agravada: Lilian Rose de 
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Albuquerque Ferraz. Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do 
agravo de instrumento para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, mantendo o trecho da decisão recorrida que autorizou o 
depósito judicial do valor integral das prestações, adicionando, à decisão agravada, o comando de que seja considerado como valor 
integral de cada parcela em atraso, os valores acrescidos dos encargos moratórios previstos no contrato, nos termos do voto do relator. 
10, Agravo de Instrumento nº 0802384-37.2021.8.02.0000, de Maceió, Agravante: UNIMED MACEIÓ ¿ COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO.Advogada: Lais Albuquerque Barros (OAB: 11900/AL).Agravado: GERVÁSIO  DOS  SANTOS  SILVA  NETO.
Advogado: Isaac Vinícius Costa Souto (OAB: 8923/RN). Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade 
de votos, em CONHECER do presente agravo de instrumento para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a 
decisão recorrida, nos termos do voto do relator. 11, Agravo de Instrumento nº 0802395-66.2021.8.02.0000, de Maceió, Agravante: 
SMILE - Assistência Internacional de Saúde.Advogado: Theivison Vieira Lopes Rocha (OAB: 15578/AL).Agravados: ARTHUR 
VALENÇA ALBUQUERQUE e outros.Advogado: Ewerton de Morais Malta (OAB: 16589/AL). Relator: Des. Tutmés Airan de 
Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do agravo de instrumento para, no mérito, em idêntica votação, 
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do relator. 12, Agravo de Instrumento nº 
0802498-73.2021.8.02.0000, de Maceió, Agravante: Banco GMAC S/A.Advogado: Jônatan Reis Caribé (OAB: 51664/BA).
Agravada: LIZANDRA KARLA LEANDRO DA SILVA.Advogado: Allyson Sousa de Farias (OAB: 8763/AL). Relator: Des. Tutmés 
Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do presente agravo de instrumento para, no mérito, 
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do relator. 13, Agravo de Instrumento nº 
0802595-73.2021.8.02.0000, de Maceió, Agravante: Banco Itaúcard S/A.Advogado: Antônio Braz da Silva (OAB: 8736/AL).
Agravado: ESTEVAO RAMOS GOMES.Advogado: Allyson Sousa de Farias (OAB: 8763/AL). Relator: Des. Tutmés Airan de 
Albuquerque Melo. Decisão: Retirado de pauta a pedido do relator ,tendo em vista problemas na publicação do edital no DJE 14, Agravo 
de Instrumento nº 0802626-93.2021.8.02.0000, de Maceió, Agravante: Banco Bradesco Financiamentos S/A.Advogado: Antônio 
de Moraes Dourado Neto (OAB: 7529/AL).Agravada: MONICA LINS DA SILVA.Advogado: José Carlos Almeida Amaral Santos 
(OAB: 17697/AL). Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do agravo de 
instrumento para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para fi xar, para a obrigação de exclusão de inscrição do nome de 
suposto devedor nos cadastros de inadimplentes, o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitado ao valor de R$ 20.000,00 
(vinte mil reais), nos termos do voto do relator. 15, Agravo de Instrumento nº 0802743-84.2021.8.02.0000, de Maceió, Agravante: 
Hapvida Assistencia Médica Ltda.Advogada: Keyla Polyanna Barbosa Lima (OAB: 8889/AL).Agravado: ANA ANGÉLICA CUNHA 
BORGES TORLON neste ato representada por seu fi lho ARMANDO TORLONI NETO.Advogada: Gabrielle Rose Aureliano de 
Oliveira (OAB: 17152/AL). Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do 
presente agravo de instrumento para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão recorrida, nos termos do 
voto do relator. 16, Agravo de Instrumento nº 0802764-60.2021.8.02.0000, de Maceió, Agravante: Banco Itaúcard S/A.Advogado: 
Antônio Braz da Silva (OAB: 8736/AL).Agravado: CLECIO DA SILVA ARAUJO.Advogado: Allyson Sousa de Farias (OAB: 8763/
AL). Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do presente agravo de 
instrumento para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do relator. 17, 
Agravo de Instrumento nº 0802773-22.2021.8.02.0000, de Maceió, Agravante: Banco BMG S/A.Advogado: João Francisco Alves 
Rosa (OAB: 15443/AL).Agravado: Jose Francisco da Silva.Advogado: Márcio Feitosa Barbosa (OAB: 14620/AL). Relator: Des. 
Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do agravo de instrumento para, no mérito, 
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a decisão agravada, para fi xar, a título de astreintes, para a obrigação de não descontar, 
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a cada desconto indevidamente efetuado, limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo o 
restante da decisão agravada, nos termos do voto do relator. 18, Agravo de Instrumento nº 0802819-11.2021.8.02.0000, de Maceió, 
Agravante: SMILE - Assistência Internacional de Saúde.Advogado: Theivison Vieira Lopes Rocha (OAB: 15578/AL).Agravados: 
ARTHUR MIGUEL SILVA ANDRADE e outro.Advogado: Helder Viana dos Santos (OAB: 16598/AL). Relator: Des. Tutmés Airan de 
Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do agravo de instrumento para, no mérito, em idêntica votação, 
NEGAR-LHE PROVIMENTO, revogando a liminar proferida às fl s. 123/127, para manter incólume a decisão agravada, nos termos do 
voto do relator. 19, Agravo de Instrumento nº 0803138-76.2021.8.02.0000, de Porto Real do Colegio, Agravante: Maria Lusia Silva 
Dias.Advogado: Victor Cavalcante de Vasconcelos (OAB: 15060/AL).Agravado: Banco BMG S/A.Advogada: Fernanda Rafaella 
Oliveira de Carvalho (OAB: 32766/PE). Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em 
CONHECER do agravo de instrumento para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para determinar a imediata suspensão dos descontos 
nos proventos da consumidora sobre a rubrica “Banco BMG S.A - Cartão”, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 3.000,00 (três 
mil reais), a cada desconto indevidamente efetuado, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do voto do relator. 20, Agravo 
de Instrumento nº 0809549-72.2020.8.02.0000, de Maceió, Agravante: Sinales Sinalização Espirito Santo Ltda.Advogados: 
Eduardo Garcia Junior (OAB: 11673/ES) e outros.Agravado: Município de Maceió.Procurador: Diogo Silva Coutinho (OAB: 7489/
AL). Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Em virtude da ausência justifi cada do Exmº. Sr. Des. Otávio Leão 
Praxedes; o Exmº. Sr. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza ,que havia solicitado vista ,não pode reapresenta-lo; adiando o 
julgamento dos presentes autos para a sessão a relizar-se no dia 23 de junho do corrente ano. 21, Agravo de Instrumento nº 0804424-
94.2018.8.02.0000, de Maceió, Agravante: Niedja Gorete de Almeida Rocha Kaspary.Advogada: Jany Eyre Almeida Conde Vidal 
(OAB: 9387/AL).Agravada: Associação dos Proprietários e ou Moradores do Loteamento Residencial Oceanis- AMO.Advogados: 
Nívea Larissa Silva de Oliveira Rocha (OAB: 12892/AL) e outro. Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade 
votos, CONHECER do recurso; e, no mérito, NEGAR-LHE  PROVIMENTO, para confi rmar a decisão de págs. 29/33 dos autos, e, por 
consequência, manter a decisão objurgada = recorrida, nos termos do voto do relator. 22, Agravo de Instrumento nº 0806477-
48.2018.8.02.0000, de Junqueiro, Agravante: Município de Junqueiro.Procurador: Lucas Ribeiro de Lira Cano (OAB: 12817/AL).
Agravado: Ministério Público Estadual. Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Retirado de pauta a pedido do relator 23, 
Agravo de Instrumento nº 0803089-06.2019.8.02.0000, de Maceió, Agravante: José Ailton Ferreira Júnior e outros.Advogados: 
Gustavo Henrique de Barros Callado Macêdo (OAB: 9040/AL) e outros.Agravado: Conselho Regional dos Despachantes 
Documentalistas do Estado de Alagoas - CRDD.Advogado: Everson Iury Santos Lima (OAB: 14375/AL). Relator: Des. Paulo 
Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade votos, CONHECER do recurso; e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Ao fazê-lo, 
manter in totum a decisão recorrida, nos termos do voto do Relator. 24, Agravo de Instrumento nº 0800972-08.2020.8.02.0000, de 
Porto Calvo, Agravante: Banco BMG S/A.Advogado: João Francisco Alves Rosa (OAB: 15443/AL).Agravado: Amara Maria da 
Silva. Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade votos, CONHECER do presente recurso e alterar, de ofício, 
para 10 (dez) dias úteis o prazo para o cumprimento da decisão, contados do julgamento do presente recurso, bem como, também de 
ofício, alterar a periodicidade e o valor da multa, que passará a ser  no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por 
desconto indevido, respeitando o limite imposto pelo juízo a quo e, no mérito, por idêntica votação, NEGAR-LHE PROVIMENTO nos 
termos do voto do Relator. 25, Agravo de Instrumento nº 0808603-03.2020.8.02.0000, de Comarca de Origem do Processo ‘’não 
informado’’, Agravante: Banco Bradesco Financiamentos S/A.Advogado: Antônio Braz da Silva (OAB: 8736/AL).Agravado: Júlio 
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Felipe Sampaio Tenório.Advogado: Adilson Falcão de Farias (OAB: 1445/AL). Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: 
Por unanimidade de votos,  CONHECER, EM PARTE, do presente Agravo de Instrumento; e, nessa parte, no mérito, NEGAR-LHE 
PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. O  Exmº. Sr. Des.  Tutmés Airan de Albuquerque Melo, concorda com o relator, porém 
com sua ressalva pessoal 26, Agravo de Instrumento nº 0809119-23.2020.8.02.0000, de Comarca de Origem do Processo ‘’não 
informado’’, Agravante: ADSON SOUZA DUARTE.Advogado: Allyson Sousa de Farias (OAB: 8763/AL).Agravado: Banco 
Volkswagen S/A.Advogados: Francisco de Assis Lelis de Moura Júnior (OAB: 23289/PE) e outros. Relator: Des. Paulo Barros da 
Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos,  CONHECER, EM PARTE, do recurso de agravo de instrumento; e, no mérito, DAR-LHE 
PARCIAL PROVIMENTO. Ao fazê-lo, deferir, em parte, o pleito de tutela provisória de urgência, a fi m de autorizar à parte autora = 
agravante o depósito judicial das parcelas vencidas - se houver - e vincendas, nos valores originalmente contratados = valores integrais, 
em estrita observância às respectivas datas de vencimento, como condição para suspender os efeitos da mora, nos termos do voto do 
Relator. O  Exmº. Sr. Des.  Tutmés Airan de Albuquerque Melo, concorda com o relator, porém com sua ressalva pessoal 27, Agravo de 
Instrumento nº 0809398-09.2020.8.02.0000, de Comarca de Origem do Processo ‘’não informado’’, Agravante: DENILDO 
HERMENEGILDO DOS SANTOS.Advogado: Allyson Sousa de Farias (OAB: 8763/AL).Agravado: Banco Safra S/A. Relator: Des. 
Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos,  CONHECER do recurso de agravo de instrumento; e, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ao fazê-lo: a) deferir o pedido de Assistência Judiciária Gratuita; b) conceder o pedido de inversão do 
ônus da prova, em favor da parte autora = agravante, no sentido de determinar à instituição fi nanceira que apresente o contrato objeto 
de controvérsia, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da ciência deste julgado; c) afastar as determinações contidas nos itens (b), (c), 
(d), (e) e (f) do decisum objurgado; d) deferir, em parte, o pleito de tutela provisória de urgência, a fi m de autorizar à parte autora = 
agravante o depósito judicial das parcelas vencidas - se houver - e vincendas, nos valores originalmente contratados = valores integrais, 
em estrita observância às respectivas datas de vencimento, como condição para suspender os efeitos da mora; e, e) afastar a multa por 
litigância de má-fé aplicada pelo Juízo de Primeiro Grau, nos termos do voto do Relator. O  Exmº. Sr. Des.  Tutmés Airan de Albuquerque 
Melo, concorda com o relator, porém com sua ressalva pessoal 28, Agravo de Instrumento nº 0809601-68.2020.8.02.0000, de 
Comarca de Origem do Processo ‘’não informado’’, Agravante: Banco Itaúcard S/A.Advogado: Antônio Braz da Silva (OAB: 
8736/AL).Agravado: JOSE LIMA ALEXANDRE.Advogado: Danielle Silva Santos (OAB: 11788/AL). Relator: Des. Paulo Barros da 
Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos,  CONHECER do recurso de agravo de instrumento; e, no mérito, NEGAR-LHE 
PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. O  Exmº. Sr. Des.  Tutmés Airan de Albuquerque Melo, concorda com o relator, porém 
com sua ressalva pessoal 29, Agravo de Instrumento nº 0800600-93.2019.8.02.0000, de Maceió, Agravante: TAM - Linhas Aéreas 
S/A.Advogado: Fábio Rivelli (OAB: 297608/SP).Agravados: Aeroturismo Agência de Viagens Ltda e outro.Advogados: Jairo 
Silva Melo (OAB: 3670/AL) e outros. Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Por unanimidade de votos, em 
CONHECER do presente recurso para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, confi rmando a liminar de fl s. 718/722, para determinar a 
revogação da Decisão que determinou que a parte agravante efetue o pagamento do valor de  R$ 1.185.000,00 (hum milhão cento e 
oitenta e cinco mil Reais) pelo descumprimento de ato judicial outrora proferido. Presente na sessão virtual o advogado do agravado Dr. 
Vicente  Normande  Vieira. 30, Agravo de Instrumento nº 0806085-40.2020.8.02.0000, de Maceió, Agravante: LENIRA MARIA DA 
SILVA.Advogado: Allyson Sousa de Farias (OAB: 8763/AL).Agravada: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento.
Advogada: Manuela Sarmento (OAB: 14572A/AL). Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Por unanimidade de 
votos, em CONHECER em parte do presente Recurso,  para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO reformando a Decisão 
objurgada para possibilitar que a parte agravante permaneça na posse do bem em questão e não tenha seu nome negativado, desde 
que realize, mensalmente, o depósito judicial do valor integral das parcelas previstas no contrato, podendo o Juízo a quo, mediante 
provocação, liberar em favor da instituição fi nanceira o montante incontroverso, com a ressalva do entendimento pessoal do Des. 
Tutmés Airan de Albuquerque Melo. 31, Agravo de Instrumento nº 0807805-42.2020.8.02.0000, de Pão de Açúcar, Agravante: Vânia 
Maria Gusmão dos Anjos.Defensor P: Pedro Henrique Lamy Basilio (OAB: 197502/RJ) e outro.Agravados: Estado de Alagoas e 
outro.Procurador: Francisco Malaquias de Almeida Junior (OAB: 2427/AL). Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. 
Decisão: Por unanimidade de votos, CONHECER do presente recurso para, no mérito, por idêntica votação, NEGAR-LHE PROVIMENTO, 
mantendo integralmente a Decisão objurgada. 32, Agravo de Instrumento nº 0807992-50.2020.8.02.0000, de Feira Grande, 
Agravante: Maria das Neves Barsosa e outros.Defensor P: Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL) e outros.
Agravado: Estado de Alagoas.Agravado: Alagoas Previdencia. Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Por 
unanimidade de votos, CONHECER do presente recurso para, no mérito, por idêntica votação, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo 
integralmente a Decisão objurgada. 33, Agravo de Instrumento nº 0808368-36.2020.8.02.0000, de Maceió, Agravante: Glaucia 
Maciel Leopoldo Cavalcante.Defensor P: Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL) e outro.Agravado: Alagoas 
Previdencia.Agravado: Estado de Alagoas. Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Retirado de pauta a pedido 
do relator 34, Agravo de Instrumento nº 0808880-19.2020.8.02.0000, de Maceió, Agravante: Vera Lucia Alves Cavalcante.Defensor 
P: Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL) e outro.Agravados: Estado de Alagoas e outro.Procurador: Francisco 
Malaquias de Almeida Junior (OAB: 2427/AL). Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Retirado de pauta a 
pedido do relator 35, Agravo de Instrumento nº 0808881-04.2020.8.02.0000, de Maceió, Agravante: Edselma Maria dos Santos.
Defensor P: Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL) e outro.Agravados: Estado de Alagoas e outro.Procurador: 
Obadias Novaes Belo (OAB: 21636/PE). Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Retirado de pauta a pedido do 
relator 36, Agravo de Instrumento nº 0808986-78.2020.8.02.0000, de Maceió, Agravante: Moema Lúcia Carneiro Neves.Defensor 
P: Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL) e outro.Agravados: Estado de Alagoas e outro.Procurador: Francisco 
Malaquias de Almeida Junior (OAB: 2427/AL). Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Retirado de pauta a 
pedido do relator 37, Agravo de Instrumento nº 0809025-75.2020.8.02.0000, de Maceió, Agravante: ICARO DA SILVA.Advogado: 
Allyson Sousa de Farias (OAB: 8763/AL).Agravado: BANCO PANAMERICANO S/A. Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena 
Souza. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER em parte do presente Recurso, para DAR-LHE  PARCIAL PROVIMENTO 
mantendo integralmente a Decisão de fl s. 29/38, modifi cando a Decisão objurgada, para deferir o pedido de inversão do ônus da prova, 
e possibilitar que permaneça na posse do bem em questão e não tenha seu nome negativado, desde que realize, mensalmente, o 
depósito judicial do valor integral das parcelas previstas no contrato, podendo o Juízo a quo, mediante provocação, liberar em favor da 
instituição fi nanceira o montante incontroverso, com a ressalva do entendimento pessoal do Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo 38, 
Agravo de Instrumento nº 0809051-73.2020.8.02.0000, de Maceió, Agravante: Marcia Maria Nunes Santos.Defensor P: Eduardo 
Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL) e outro.Agravados: Estado de Alagoas e outro.Procurador: Francisco Malaquias de 
Almeida Junior (OAB: 2427/AL). Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Por unanimidade de votos, CONHECER 
do presente recurso para, no mérito, por idêntica votação, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a Decisão objurgada. 
39, Agravo de Instrumento nº 0809054-28.2020.8.02.0000, de Maceió, Agravante: Corália de Araújo Cavalcante (Representado(a) 
pelo Curador).Curadores: Hevelyne Cavalcante dos Santos e outros.Agravados: Estado de Alagoas e outro.Procurador: 
Francisco Malaquias de Almeida Junior (OAB: 2427/AL). Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Por 
unanimidade de votos, CONHECER do presente recurso para, no mérito, por idêntica votação, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo 
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integralmente a Decisão objurgada. 40, Agravo de Instrumento nº 0809533-21.2020.8.02.0000, de Maceió, Agravante: Robson 
Marques Carneiro.Defensor P: Hoana Maria Andrade Tomaz (OAB: 15123/PB) e outros.Agravados: Estado de Alagoas e outro.
Procurador: Francisco Malaquias de Almeida Junior (OAB: 2427/AL). Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: 
Por unanimidade de votos, CONHECER do presente recurso para, no mérito, por idêntica votação, NEGAR-LHE PROVIMENTO, 
mantendo integralmente a Decisão objurgada. 41, Agravo de Instrumento nº 0809792-16.2020.8.02.0000, de Comarca de Origem do 
Processo ‘’não informado’’, Agravante: MIGUEL JOSÉ CORREIA JUNIOR.Advogado: Allyson Sousa de Farias (OAB: 8763/AL).
Agravado: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena 
Souza. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER em parte do presente Recurso, para DAR-LHE  PARCIAL PROVIMENTO 
mantendo integralmente a Decisão de fl s. 72/94, modifi cando a Decisão objurgada, para excluir a condenação da parte em litigância de 
má-fé, bem assim para deferir o pedido de inversão do ônus da prova, e possibilitar que permaneça na posse do bem em questão e não 
tenha seu nome negativado, desde que realize, mensalmente, o depósito judicial do valor integral das parcelas previstas no contrato, 
podendo o Juízo a quo, mediante provocação, liberar em favor da instituição fi nanceira o montante incontroverso, com a ressalva do 
entendimento pessoal do Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. 42, Agravo de Instrumento nº 0810298-89.2020.8.02.0000, de 
Maceió, Agravante: RICARDO ALVES DA SILVA.Advogado: Allyson Sousa de Farias (OAB: 8763/AL).Agravado: Aymoré Crédito 
Financiamento e Investimento S/A (Incorporado Pelo Banco Santander S/a). Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. 
Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do presente Recurso,  para, no mérito, DAR-LHE  PARCIAL PROVIMENTO 
mantendo integralmente a Decisão de fl s. 34/44, modifi cando a Decisão objurgada, tão somente para deferir a inversão do ônus da 
prova, com a ressalva do entendimento pessoal do Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo.Maceió, 16 de junho de 2021.13. Ratifi cando 
a presunção dada às manifestações de hipossufi ciência econômica, o § 2º do artigo supramencionado impõe que o indeferimento da 
justiça gratuita somente ocorrerá quando existir nos autos elementos que demonstrem de forma concreta a ausência dos requisitos 
legais autorizadores do pleito, exigindo, contudo, a intimação prévia da parte para que comprove o preenchimento dos pressupostos 
legais. 14. No caso dos autos, o agravante está desempregado, constando à fl . 31 colaciona cópia de fatura no quantum de R$ 80,00 
(oitenta reais), com vencimento para 22/01/2021, igualmente atinente a despesas condominiais. Por fi m, à fl . 32 consta conta de energia 
elétrica com vencimento para 13/01/2021, no importe de R$ 122,12 (cento e vinte e dois reais e doze centavos), de modo que entendo 
possível sua concessão em sede de segundo grau.Maceió, 16 de junho de 2021. 43, Agravo de Instrumento nº 0800290-
19.2021.8.02.0000, de Comarca de Origem do Processo ‘’não informado’’, Agravante: EDSON MIRANDA DA ROCHA.Advogado: 
Allyson Sousa de Farias (OAB: 8763/AL).Agravado: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A (Incorporado Pelo Banco 
Santander S/a). Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER  em parte do 
presente Recurso,  para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO revogando a Decisão objugarda tão somente quanto à 
determinação de pagamento das custas processuais, concedendo, em favor do recorrente, os benefícios da justiça gratuita, com a 
ressalva do entendimento pessoal do Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. 44, Agravo de Instrumento nº 0801348-
57.2021.8.02.0000, de Arapiraca, Agravante: Rodrigo José da Silva.Defensor P: Gustavo Barbosa Giudicelli (OAB: 146050/AL).
Agravada: Maria Aparecida Gonçalves dos Santos.Defensor P: Naira Ravena Andrade Araújo (OAB: 999999/AL) e outro. Relator: 
Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso para, no mérito, 
por maioria, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão proferida em primeiro grau. 45, Agravo de Instrumento nº 
0802276-08.2021.8.02.0000, de Comarca de Origem do Processo ‘’não informado’’, Agravante: ALLIED TECNOLOGIA 
S.A.Advogado: Júlio Cesar Goulart Lanes (OAB: 9340/AL).Agravado: SUPERINTENDENTE DA RECEITA ESTADUAL DE 
ALAGOAS.Agravado: Estado de Alagoas. Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Por unanimidade de votos, 
CONHECER do presente recurso para, no mérito, por idêntica votação, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a Decisão objurgada. 
46, Agravo de Instrumento nº 0802464-98.2021.8.02.0000, de Comarca de Origem do Processo ‘’não informado’’, Agravante: 
Banco Volkswagen S/A.Advogado: Marcelo Tesheiner Cavassani (OAB: 71318/SP).Agravado: JOAO BATISTA CORREIA ALVES. 
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso para, no 
mérito, por idêntica votação, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a Decisão objurgada. 47, Agravo de Instrumento 
nº 0802538-55.2021.8.02.0000, de Piacabucu, Agravante: Banco BMG S/A.Advogado: João Francisco Alves Rosa (OAB: 15443/
AL).Agravado: José Erivaldo Nogueira de Farias.Advogado: Tácio Leite Carôzo Batista (OAB: 13255/AL). Relator: Des. Fernando 
Tourinho de Omena Souza. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso para, no mérito, por idêntica 
votação, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a decisão requestada tão somente para modular as astreintes, fi xando-as no 
valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a cada desconto irregular promovido, mantendo a limitação outrora defi nida pelo Juízo de primeiro grau 
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 48, Agravo de Instrumento nº 0802936-02.2021.8.02.0000, de Maceió, Agravante: José 
Arlindo Oliveira de Lima.Advogados: Luiz Antônio Guedes de Lima (OAB: 8217/AL) e outro.Agravado: Banco BMG S/A. Relator: 
Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso para, no mérito, 
DAR-LHE PROVIMENTO, modifi cando a decisão atacada a fi m de que seja invertido o ônus da prova, ante a hipossufi ciência técnica do 
consumidor. 49, Agravo de Instrumento nº 0803018-33.2021.8.02.0000, de Arapiraca, Agravante: Emanuel Barroso Barreto.
Advogados: Marcus Lacet (OAB: 6200/AL) e outro.Agravada: Cristine Vitória Cavalcante Barroso Barreto.Advogada: Cecília 
Sena Correia de Oliveira (OAB: 13626/AL). Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Em viirtude do deferimento 
as fl s 172 dos autos relativo a petição de fl s 170/171,; o Exmº. Sr. Des. Relator adiou o julgamento dos presentes autos para a sessão a 
realizar-se no dia 23 de junho do corrente ano. Na oportunidade o Exmº. Sr. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, averbou sua 
suspeição para funcionar neste processo. 50, Agravo de Instrumento nº 0803049-53.2021.8.02.0000, de Maceió, Agravante: Banco 
do Brasil S.A.Advogado: Sérvio Túlio de Barcelos (OAB: 44698/MG).Agravado: Instituto Nacional dos Investidores Em 
Caderneta de Poupanca e Previdência - Incpp.Advogados: Fernando Igor Abreu Costa (OAB: 9958/AL) e outro. Relator: Des. 
Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso, para, no mérito, 
mantendo a liminar de fl s. 1369/1376, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO determinando a suspensão dos efeitos da Decisão que 
determinou que o  Banco do Brasil efetue o pagamento do valor de R$ 1.537.598,56 (um milhão quinhentos e trinta e sete mil quinhentos 
e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos), sob pena de multa, devendo os autos originários serem imediatamente remetidos à 
Distribuição do Fórum para redistribuição por sorteio. 51, Agravo de Instrumento nº 0803211-48.2021.8.02.0000, de Marechal 
Deodoro, Agravante: JOSÉ DE OLIVEIRA LUCIANO representado por LAUDECI NEVES DOS SANTOS.Defensor P: Eduardo 
Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL).Agravada: Secretaria Executiva de Saude - SESAU.Agravado: Estado de Alagoas. 
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso para, no 
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, confi rmando a liminar de fl s. 24/29 para determinar que o Processo de nº 0700846-12.2020.8.02.0044 
seja processado no Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal / Infância e Juventude de Marechal Deodoro/AL. 52, Remessa Necessária Cível 
nº 0000856-27.2011.8.02.0040, de Atalaia, Reclamante: MUNICÍPIO DE ATALAIA.Procurador: Márcio Roberto Tenório de 
Albuquerque  Júnior (OAB: 8333/AL) e outros.Reclamada: ANA ELISIA DA SILVA.Advogados: Aurora Virgínia Bastos Ferreira 
(OAB: 4682/AL) e outros. Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em conhecer da 
remessa, para dar-lhe provimento em parte, afastando a condenação no pagamento do adicional de insalubridade e alterando a forma 
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de incidência dos juros, da correção monetária e dos honorários advocatícios. Em virtude da declaração de suspeição do Exmo. Srº. 
Des. Paulo Barros da Silva Lima ; foi sorteado e aceitou a convocação para compor o quorum deste julgamento  o Exmo. Srº. Des. 
Alcides Gusmão da Silva.Presente em plenário o advogado da reclamada Ana Elisia da Silva , Dr. Kéber dos Santos Silva 53, Remessa 
Necessária Cível nº 0700272-60.2018.8.02.0043, de Delmiro Gouveia, Parte 01: Weslamy Gomes Vilarindo.Advogado: Gerd 
Nilton Baggenstoss Gomes (OAB: 10084/AL).Remetente: Juízo.Requerido: Município de Delmiro Gouveia. Relator: Des. Paulo 
Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, CONHECER A REMESSA NECESSÁRIA para, no mérito, por idêntica 
votação, CONFIRMAR a sentença sob exame, nos termos do voto do Relator. 54, Remessa Necessária Cível nº 0707392-
18.2020.8.02.0001, de Maceió, Impetrante: Alair dos Santos Barros.Advogado: Gustavo Lyra Pugliesi (OAB: 9371/AL).Impetrado: 
Secretario Municipal de Gestão de Maceió.Impetrado: Prefeito do Município de Maceió. Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. 
Decisão: Por unanimidade de votos, CONHECER A REMESSA NECESSÁRIA para, no mérito, por idêntica votação, CONFIRMAR a 
sentença sob exame, nos termos do voto do Relator. 55, Apelação Cível nº 0707795-84.2020.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Banco 
BMG S/A.Advogados: Felipe Gazola Vieira Marques (OAB: 14934A/AL) e outro.Apelado: Jorge Oliveira Gouveia.Advogados: 
Anne Jeyme Lins Tenório de Barros (OAB: 15497/AL) e outro. Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Por 
unanimidade de votos, em CONHECER do recurso interposto, rejeitando a prejudicial de mérito voltada ao reconhecimento da prescrição 
da pretensão autoral, para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO com o fi m exclusivo de: a) determinar a compensação dos 
valores efetivamente utilizados pela parte consumidora (R$ 45.400,40 - quarenta e cinco mil e quatrocentos reais e quarenta centavos), 
com incidência dos consectários legais sobre o mesmo;  e: b) reduzir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios 
sucumbenciais para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação/do proveito econômico. Ex offi  cio, retifi cam-se os 
consectários legais. Tudo nos termos da fundamentação. 56, Apelação Cível nº 0715780-75.2018.8.02.0001, de Maceió, Apelante: 
Banco BMG S/A.Advogado: João Francisco Alves Rosa (OAB: 15443A/AL).Apelante: Marigleide Lucas da Silva.Advogados: 
Luiz Antônio Guedes de Lima (OAB: 8217/AL) e outro.Apelada: Marigleide Lucas da Silva.Advogado: Diogo dos Santos Ferreira 
(OAB: 11404/AL).Apelado: Banco BMG S/A. Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: O Exmº. Sr. Des. relator votou 
no sentido de  CONHECER EM PARTE do recurso interposto pela instituição fi nanceira, ante ao reconhecimento de sua inadmissibilidade 
parcial em razão de inovação recursal, para, no mérito, naquilo em que conhecido, NEGAR-LHE PROVIMENTO, e CONHECER do 
recurso autoral para NEGAR-LHE PROVIMENTO. Ex offi  cio, retifi cam-se os consectários legais e majora-se a verba honorária 
sucumbencial devida pela ré para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, Suspenso o 
julgamento em virtude do pedido de vista do Exmº. Sr. Des. Paulo Barros da Silva Lima; o Exmº. Sr. Des. Fernando Tourinho de Omena 
Souza irá aguardar o retorno de vista para o seu pronunciamento. 57, Apelação Cível nº 0708552-49.2018.8.02.0001, de Maceió, 
Apelante: Banco do Brasil S A.Soc. Advogados: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB: 9395A/AL) e outros.Apelados: Uiara 
Francine Tenório da Silva e outro.Advogado: Uiara Francine Tenório da Silva (OAB: 8506/AL). Relator: Des. Tutmés Airan de 
Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em NEGAR CONHECIMENTO à apelação interposta por Uiara Francine Tenório 
da Silva e Uionara Francine Tenório da Silva e também, por consequência, à apelação adesiva interposta por Companhia de Seguros 
Aliança do Brasil e CONHECER EM PARTE da apelação interposta por BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A para 
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença vergastada, nos termos do voto do relator. 58, Apelação Cível nº 
0712693-14.2018.8.02.0001, de Maceió, Apelante: KM Serviços Gerais Ltda..Advogada: Carine Alves de Lira (OAB: 11540/AL).
Apelado: Marcos Antônio de Brito Rapôso.Advogados: Marcos Antônio de Brito Rapôso (OAB: 2785/AL) e outros. Relator: Des. 
Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Retirado de pauta a pedido do relator 59, Apelação Cível nº 0721150-69.2017.8.02.0001, 
de Maceió, Apelante: Estado de Alagoas.Procurador: Sérgio Henrique Tenório de Souza Bomfi m (OAB: 5886/AL).Apelada: 
Polyanna Accioly de Lima.Advogado: Hermes Brandão Vilela Filho (OAB: 9653/AL). Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque 
Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER da apelação para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão 
somente para excluir da sentença recorrida a condenação por litigância de má-fé e cancelar a determinação de envio de ofício à 
Seccional Alagoana da Ordem dos Advogados do Brasil. 60, Apelação Cível nº 0727790-54.2018.8.02.0001, de Maceió, Apelante: 
Adejalbas Assis do Nascimento.Advogados: Isaac Mascena Leandro (OAB: 11966/AL) e outro.Apelante: Banco Panamericano 
S/A.Advogado: Eduardo Chalfi n (OAB: 13419A/AL).Apelado: Banco Panamericano S/a..Apelado: Adejalbas Assis do 
Nascimento.Advogados: Isaac Mascena Leandro (OAB: 11966/AL) e outros. Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. 
Decisão: Por unanimidade de votos, em, relativamente à apelação interposta por Adejalbas Assis do Nascimento,CONHECER do 
recurso e, no mérito,DAR-LHE PROVIMENTO para o fi m de reformar a sentença prolatada pelo juízo da 8ª Vara Cível da Capital, 
julgando, então, procedentes os pedidos de restituição em dobro dos valores descontados em folha, devendo, agora, ser de R$ 6.783,38 
(seis mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos); bem como o de majoração do valor da condenação a ser paga a título 
de danos morais para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).Com relação à apelação interposta por Banco PAN S/A, por unanimidade 
de votos,em CONHECER do recurso e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO. Presente na sessão virtual a advogada do apelante/
apelado,Adejalbas Assis do Nascimento ,Drª. Everany Soares de Souza 61, Apelação Cível nº 0700359-59.2017.8.02.0040, de Atalaia, 
Apelante: Flaviana Verçosa da Silva.Advogados: Ronald Wanderley Aranda de Mello (OAB: 8829/AL) e outro.Apelado: Município 
de Ataláia.Procurador: Márcio Roberto Tenório de Albuquerque Júnior (OAB: 8333/AL) e outro. Relator: Des. Tutmés Airan de 
Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para no mérito , DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, no 
sentido de modifi car parcialmente a sentença recorrida para determinar que o Município de Atalaia conceda ao servidor apelante os 
equipamentos de proteção individual de trabalho necessários para reduzir ou evitar a sua exposição aos agentes nocivos à saúde, 
inerente ao exercício de sua função de gari. Em decorrência, redistribuo o ônus da sucumbência, no sentido de que as custas processuais 
e os honorários advocatícios sucumbenciais fi xados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devem ser arcados em 50% 
(cinquenta por cento) pelo Município de Atalaia e 50% (cinquenta por cento) pela servidor apelante, atentando-se não somente à isenção 
concedida à Fazenda Pública ao pagamento de custas, mas também à suspensão de exigibilidade conferida a apelante por gozar das 
benesses da gratuidade da justiça. Em virtude da declaração de suspeição do Exmo. Srº. Des. Paulo Barros da Silva Lima ; foi sorteado 
e aceitou a convocação para compor o quorum deste julgamento  o Exmo. Srº. Des. Alcides Gusmão da Silva 62, Apelação Cível nº 
0700349-15.2017.8.02.0040, de Atalaia, Apelante: Severino Jonas da Silva.Advogados: Ronald Wanderley Aranda de Mello (OAB: 
8829/AL) e outro.Apelado: Município de Ataláia.Procurador: Márcio Roberto Tenório de Albuquerque  Júnior (OAB: 8333/AL) e 
outros. Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, para DAR-LHE 
PARCIAL PROVIMENTO EM PARTE, no sentido de modifi car parcialmente a sentença recorrida para determinar que o Município de 
Atalaia conceda ao servidor apelante os equipamentos de proteção individual de trabalho necessários para reduzir ou evitar a sua 
exposição aos agentes nocivos à saúde, inerente ao exercício de sua função de gari. Em decorrência, redistribuo o ônus da sucumbência, 
no sentido de que as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais fi xados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 
causa, devem ser arcados em 50% (cinquenta por cento) pelo Município de Atalaia e 50% (cinquenta por cento) pela servidor apelante, 
atentando-se não somente à isenção concedida à Fazenda Pública ao pagamento de custas, mas também à suspensão de exigibilidade 
conferida a apelante por gozar das benesses da gratuidade da justiça. 63, Apelação Cível nº 0733130-13.2017.8.02.0001, de Maceió, 
Apte/Apdo: Rogério José Freire Barros.Advogados: RAFAELA MACIAS GAZZANEO (OAB: 9951/AL) e outros.Apdo/Apte: Diogo 
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Souza Oliveira.Advogados: André Paes Cerqueira de França (OAB: 9460/AL) e outros. Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque 
Melo. Decisão: Em virtude da sustentação oral realizada pela advogada do apelante /apelado Rogério José Freire Barros, Drª. Rafaela 
Macias Gazzaneo; o Exmº. Sr Des. relator,retirou pos presentes autos desta pauta de julgamento para melhor analise. 64, Apelação 
Cível nº 0701461-05.2018.8.02.0001, de Maceió, Apelante: CASSI - Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, 
Administradora do Plano de Saúde Família.Advogados: Alberto Nonô de Carvalho Lima Filho (OAB: 6430/AL) e outro.Apelado: 
Jackson de Lima Neto.Advogado: José Minervino de Ataíde (OAB: 4070/AL). Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. 
Decisão: Por unanimidade de votos, em conhecer do presenterecurso, paraDAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do 
relator. 65, Apelação Cível nº 0700108-12.2015.8.02.0040, de Atalaia, Apelante: GERALDO VALDEVINO DA SILVA FILHO.
Procurador: Gessi Santos Leite (OAB: 4916/AL).Apelado: Município de Atalaia.Advogado: Carlos Eduardo Albuquerque Ribeiro 
Calheiros (OAB: 13625/AL). Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em conhecer do 
presente recurso para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, no sentido de modifi car parcialmente a sentença recorrida para 
determinar que o Município de Atalaia realize o pagamento do salário correspondente ao mês 09/2014, juntamente com 1/3 das férias do 
período 2013/2014. Em decorrência, redistribuo o ônus da sucumbência, no sentido de que as custas processuais e os honorários 
advocatícios sucumbenciais fi xados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devem ser arcados em 50% (cinquenta por 
cento) pelo Município de Atalaia e 50% (cinquenta por cento) pela servidor apelante, atentando-se não somente à isenção concedida à 
Fazenda Pública ao pagamento de custas, mas também à suspensão de exigibilidade conferida a apelante por gozar das benesses da 
gratuidade da justiça. Em virtude da declaração de suspeição do Exmo. Srº. Des. Paulo Barros da Silva Lima ; foi sorteado e aceitou a 
convocação para compor o quorum deste julgamento  o Exmo. Srº. Des. Alcides Gusmão da Silva 66, Apelação Cível nº 0706904-
57.2018.8.02.0058, de Arapiraca, Apelante: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A..Advogados: Rostand 
Inácio dos Santos (OAB: 13323/AL) e outro.Apelado: Antônio Oliveira dos Santos.Advogados: José Teixeira dos Santos (OAB: 
5281/AL) e outro. Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em conhecer do presente 
recurso, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. 67, Apelação Cível nº 0701391-37.2015.8.02.0051, de Rio 
Largo, Apelante: Município de Rio Largo.Apelado: Antonio S. de Albuquerque Filho - Me. Relator: Des. Paulo Barros da Silva 
Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de apelação manejado pela parte autora = apelante e, no mérito, 
DAR-LHE PROVIMENTO. Ao fazê-lo, RECONHECER e DECLARAR a nulidade absoluta da sentença recorrida; e, por via de 
consequência, DETERMINAR o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, para prosseguimento do feito executório. 68, Apelação Cível nº 
0700204-57.2016.8.02.0051, de Rio Largo, Apelante: Município de Rio Largo.Apelado: Sheylla Maria Juca de Freitas - Epp. 
Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de apelação manejado pela 
parte autora = apelante e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO. Ao fazê-lo, RECONHECER e DECLARAR a nulidade absoluta da 
sentença recorrida; e, por via de consequência, DETERMINAR o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, para prosseguimento do feito 
executório. 69, Apelação Cível nº 0700374-92.2017.8.02.0051, de Rio Largo, Apelante: Município de Rio Largo.Apelada: Jaqueline 
Maria da Silva. Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de apelação 
manejado pela parte autora = apelante e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO. Ao fazê-lo, RECONHECER e DECLARAR a nulidade 
absoluta da sentença recorrida; e, por via de consequência, DETERMINAR o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, para prosseguimento 
do feito executório. 70, Apelação Cível nº 0701009-73.2017.8.02.0051, de Rio Largo, Apelante: Município de Rio Largo.Advogado: 
Fernando Igor Abreu Costa (OAB: 9958/AL).Apelado: Cicero José Antonio dos Santos. Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. 
Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de apelação manejado pela parte autora = apelante e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO. Ao fazê-lo, RECONHECER e DECLARAR a nulidade absoluta da sentença recorrida; e, por via de consequência, 
DETERMINAR o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, para prosseguimento do feito executório. 71, Apelação Cível nº 0711918-
04.2015.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Banco Santander Banespa S/A.Advogado: Rafael Pordeus Costa Lima Filho (OAB: 
3432/CE).Apelada: GIRLENE DA SILVA ALMEIDA.Procurador: Dayvidson Naaliel Jacob Costa. Relator: Des. Paulo Barros da Silva 
Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso; e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ao fazê-lo, 
reformar, em parte, a sentença no sentido de: (a) reconhecer a legalidade na cobrança dos juros remuneratórios previstos no instrumento 
contratual, assim como da Tarifa de Registro de Contrato; (b) afastar a cobrança das Tarifas de Avaliação de Bem e de Seguro, porquanto 
abusivas; (c) determinar à instituição fi nanceira ré que proceda à restituição, na forma simples, de eventuais valores pagos indevidamente, 
independentemente de comprovação de erro no pagamento; e, (d) diante da sucumbência mínima da parte ré = apelante, condenar a 
parte autora = apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, aqui fi xados em R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais), ressalvada a suspensão da exigibilidade, diante da Assistência Judiciária Gratuita. O  Exmº. Sr. Des.  Tutmés Airan de 
Albuquerque Melo, concorda com o relator, porém com sua ressalva pessoal 72, Apelação Cível nº 0700395-66.2018.8.02.0008, de 
Campo Alegre, Apelante: Itaú Seguros S/A Sucessora por incorporação da Unibanco Aig Seguros S/A.Advogada: Maria do 
Carmo Alves (OAB: 296853/SP).Apelado: Jose Brisvaldo Alves da Silva.Defensor P: Luiza Alves de Sousa da Silva (OAB: 
153395/MG). Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, CONHECER do presente recurso; e, no 
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Ao fazê-lo, manter a sentença, por fundamento diverso, nos termos do voto do Relator. O  Exmº. 
Sr. Des.  Tutmés Airan de Albuquerque Melo, concorda com o relator, porém com sua ressalva pessoal 73, Apelação Cível nº 0001469-
25.2008.8.02.0049, de Penedo, Apelante: J. A..Advogado: José Cordeiro Lima (OAB: 1472/AL).Apelante: G. S. A..Advogado: 
Claudionor Lino de Oliveira (OAB: 10145/AL). Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, em 
CONHECER dos recursos de apelação; e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso dos Autores. 74, Apelação Cível nº 0705717-
54.2019.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Banco Bmg S/A.Advogado: Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB: 23255/PE).Apelada: 
Mercia Deyse Nascimento da Silva Cavalcante.Advogados: Diogo dos Santos Ferreira (OAB: 11404/AL) e outro. Relator: Des. 
Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso; e, no mérito DAR-LHE PARCIAL 
PROVIMENTO. Ao fazê-lo, DETERMINAR: a) a existência de débito e a consequente restituição, em dobro, à parte autora, das quantias 
indevidamente descontadas, a partir de 28.02.2014 em respeito à prescrição quinquenal - Art. 27 do CDC -  incidindo, sobre os danos 
materiais, juros a partir do vencimento e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, aplicando desde logo a taxa Selic, cabendo à 
instituição bancária abater do montante total o importe creditado em benefício da demandante, a título de “saque complementar” e 
“telesaque” discriminados nos documentos de págs. 261 e 262 dos autos, quantia que deve ser apurada em liquidação de Sentença, 
com a incidência de juros remuneratórios utilizados pela instituição fi nanceira ré nos contratos de empréstimo consignado ou, se mais 
favorável, a taxa média de mercado; e, b) o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fi xados em 20% (vinte por 
cento) sobre o valor da condenação. 75, Apelação Cível nº 0704929-40.2019.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Francisco de Assis 
dos Santos Silva.Advogado: Agenário Velames de Almeida (OAB: 11715/AL).Apelado:  Estado de Alagoas.Procurador: Rodrigo 
Brandão Palácio (OAB: 6236B/AL). Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Em virtude da declaração de suspeição 
realizada em plenário pelo  Exmº. Sr. Des. Paulo Barros da Silva Lima, bem como pelo Exmº. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, 
os presente autos foram retirados desta pauta de julgamento  a pedido do relator. 76, Apelação Cível nº 0715795-10.2019.8.02.0001, 
de Maceió, Apelante: Banco BMG S/A.Advogado: Felipe Gazola Vieira Marques (OAB: 14934A/AL).Apelada: Maria Clarice de 
Lima Silva.Advogado: Lozinny Henrique Gama Farias (OAB: 14640/AL). Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por 
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unanimidade de votos, em CONHECER  do recurso; e, no mérito DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ao fazê-lo, MANTER E 
DETERMINAR: a) a restituição, em dobro, à parte autora, das quantias indevidamente descontadas, limitada aos cinco anos anteriores 
à propositura da ação nos termos do art. 27 do CDC, incidindo, sobre os danos materiais, juros a partir do vencimento e correção 
monetária a partir do efetivo prejuízo, aplicando desde logo a taxa Selic, cabendo à instituição bancária abater do montante total o 
importe creditado em benefício da demandante, a título de compras, quantia que deve ser apurada em liquidação de Sentença, com a 
incidência de juros remuneratórios utilizados pela instituição fi nanceira ré nos contratos de empréstimo consignado ou, se mais favorável, 
a taxa média de mercado; c) o pagamento de danos morais fi xados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de mora 
de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação até a prolação da sentença, oportunidade em que passará a incidir unicamente a Taxa 
Selic, que engloba ambos os consectários; e,  c) o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, pelo Banco BMG 
S/A, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 77, Apelação Cível nº 0728033-95.2018.8.02.0001, de Maceió, Apelante: 
Jair Willames da Silva Rocha.Advogado: Diogo dos Santos Ferreira (OAB: 11404/AL).Apelado: Banco BMG S/A.Advogados: 
Fábio Frasato Caires (OAB: 14063A/AL) e outro. Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, em 
CONHECER do recurso; e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ao fazê-lo, reformar, a sentença, para DETERMINAR: a) o 
dever do réu de promover a restituição, em dobro, à parte autora, das quantias indevidamente descontadas, limitada aos cinco anos 
anteriores à propositura da ação nos termos do art. 27 do CDC, incidindo, sobre os danos materiais, juros a partir do vencimento e 
correção monetária a partir do efetivo prejuízo, aplicando desde logo a taxa Selic, cabendo à instituição bancária abater do montante 
total o importe creditado em benefício da demandante, referente aos saques discriminados nos documentos de págs. 155/156 que 
perfaz a monta de R$ 1.782,00 (mil e setecentos e oitenta e dois reais), quantia que deve ser apurada em liquidação de Sentença, com 
a incidência de juros remuneratórios utilizados pela instituição fi nanceira ré nos contratos de empréstimo consignado ou, se mais 
favorável, a taxa média de mercado; b) o pagamento de danos morais fi xados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de 
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação até a sentença, oportunidade em que passará a incidir unicamente a Taxa 
Selic, que engloba ambos os consectários; e, c) o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, pela parte Ré, em 
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.Maceió, 16 de junho de 2021.Des. Paulo Barros da Silva Lima RelatorAo fazê-lo, 
reformar, a sentença, para DETERMINAR: a) o dever do réu de promover a restituição, em dobro, à parte autora, das quantias 
indevidamente descontadas, limitada aos cinco anos anteriores à propositura da ação nos termos do art. 27 do CDC, incidindo, sobre os 
danos materiais, juros a partir do vencimento e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, aplicando desde logo a taxa Selic, 
cabendo à instituição bancária abater do montante total o importe creditado em benefício da demandante, referente aos saques 
discriminados nos documentos de págs. 155/156 que perfaz a monta de R$ 1.782,00 (mil e setecentos e oitenta e dois reais), quantia 
que deve ser apurada em liquidação de Sentença, com a incidência de juros remuneratórios utilizados pela instituição fi nanceira ré nos 
contratos de empréstimo consignado ou, se mais favorável, a taxa média de mercado; b) o pagamento de danos morais fi xados no valor 
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação até a sentença, 
oportunidade em que passará a incidir unicamente a Taxa Selic, que engloba ambos os consectários; e, c) o pagamento das custas 
processuais e honorários sucumbenciais, pela parte Ré, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. 78, Apelação Cível 
nº 0709790-69.2019.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas.Procurador: Luiz 
Duerno Barbosa de Carvalho (OAB: 2967/AL).Apelado: Wesley Santos da Silva.Advogado: Rege Meire Araujo Santos (OAB: 
14161/AL). Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, CONHECER a Remessa Necessária; e, 
REFORMAR in totum a sentença, em decorrência da coisa julgada material superveniente. Ao fazê-lo, extinguir o processo, sem 
resolução do mérito; e, por consequência, denegar a segurança, com fulcro no art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009; e, ainda, no art. 485, 
inciso V, do CPC/2015. Com efeito, JULGAR PREJUDICADO o recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. 79, Apelação Cível 
nº 0726673-91.2019.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Vando José Pontes Santos.Advogado: José Vicente Faria de Andrade (OAB: 
12119/AL).Apelante: Banco Bmg S/A.Advogado: Marina Bastos da Porciuncula Benghi (OAB: 10274/AL).Apelado: Banco BMG 
S/A.Advogado: Marina Bastos da Porciúncula Benghi (OAB: 10274A/AL).Apelado: Vando José Pontes Santos.Advogado: José 
Vicente Faria de Andrade (OAB: 12119/AL). Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Retirado de pauta a pedido do relator.. 
Presente na sessão virtual o  advogado do apelante /apelado Banco BMG S/A, Dr. Lazaro Roberto Silva Júnior. 80, Apelação Cível nº 
0712187-04.2019.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Jose Airton Saraiva.Advogados: Rosangela Tenorio da Silva Rodrigues (OAB: 
14010/AL) e outros.Apelados: Estado de Alagoas e outro.Procurador: Filipe Castro de Amorim Costa (OAB: 6437/AL). Relator: 
Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Em virtude da declaração de suspeição realizada em plenário pelo Exmº. Sr. Des. Paulo 
Barros da Silva Lima, bem como pelo Exmº. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, os presente autos foram retirados desta pauta de 
julgamento  a pedido do relator. 81, Apelação Cível nº 0706251-95.2019.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Banco BMG S/A.Advogado: 
João Francisco Alves Rosa (OAB: 17023/BA).Apelado: Nilson Gomes de Lima.Advogados: Diogo dos Santos Ferreira (OAB: 
11404/AL) e outro. Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER  do recurso; e, no 
mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO. Ao fazê-lo, DETERMINAR : a) a restituição, em dobro, à parte autora, das quantias indevidamente 
descontadas, incidindo, sobre os danos materiais, juros a partir do vencimento e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, aplicando 
desde logo a taxa Selic, cabendo à instituição bancária abater do montante total o importe creditado em benefício da demandante, a 
título de saque, discriminado no documento de pág. 156 dos autos, que totalizam o importe de R$ 1.410,00 (um mil e quatrocentos e dez 
reais), quantia que deve ser apurada em liquidação de Sentença, com a incidência de juros remuneratórios utilizados pela instituição 
fi nanceira ré nos contratos de empréstimo consignado ou, se mais favorável, a taxa média de mercado; b) o pagamento de danos morais 
fi xados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação até a 
prolação da sentença, oportunidade em que passará a incidir unicamente a Taxa Selic, que engloba ambos os consectários; e, b) o 
pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, pelo Banco BMG S/A, em 10% (dez por cento) sobre o valor da 
condenação, acrescidos de honorários recursais de 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação. 
82, Apelação Cível nº 0728214-96.2018.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Banco BMG S/A.Advogado: João Francisco Alves Rosa 
(OAB: 17023/BA).Apelado: João Paulo Lopes Marinho.Advogados: Diogo dos Santos Ferreira (OAB: 11404/AL) e outro. Relator: 
Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER  do Recurso; e, no mérito DAR-LHE PARCIAL 
PROVIMENTO. Ao fazê-lo, MANTER E DETERMINAR: a) a restituição, em dobro, à parte autora, das quantias indevidamente 
descontadas, incidindo, sobre os danos materiais, juros a partir do vencimento e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, aplicando 
desde logo a taxa Selic, limitados aos cinco anos anteriores à propositura da ação nos termos do art. 27 do CDC, cabendo à instituição 
bancária abater do montante total o importe creditado em benefício da demandante, a título de compras demonstradas nas faturas 
anexadas, págs. 154/226, quantia que deve ser apurada em liquidação de Sentença, com a incidência de juros remuneratórios utilizados 
pela instituição fi nanceira ré nos contratos de empréstimo consignado ou, se mais favorável, a taxa média de mercado; b) o pagamento 
de danos morais fi xados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 
citação até a prolação da sentença, oportunidade em que passará a incidir unicamente a Taxa Selic, que engloba ambos os consectários; 
e, d) o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, pelo Banco BMG S/A, em 10% (dez por cento) sobre o valor da 
condenação. 83, Apelação Cível nº 0727688-03.2016.8.02.0001, de Maceió, Apdo/Apte: Cicero Vieira da Silva.Advogados: Isaac 
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Mascena Leandro (OAB: 11966/AL) e outros.Apdo/Apte: Banco BMG S/A.Advogados: Manuela Sarmento (OAB: 14572/AL) e 
outro. Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso do Banco BMG S/A e 
no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO; e, CONHECER do recurso da Autora, Cícero Vieira da Silva, para no mérito, DAR-LHE PARCIAL 
PROVIMENTO. Ao fazê-lo, reformar, em parte, a sentença, para DETERMINAR: a) a nulidade contratual, conhecendo o dever do réu de 
promover a restituição, em dobro, à parte autora, das quantias indevidamente descontadas, incidindo, sobre os danos materiais, juros a 
partir do vencimento e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, aplicando desde logo a taxa Selic, cabendo à instituição bancária 
abater do montante total o importe creditado em benefício da demandante, a título de compras e saques, quantias que devem ser 
apuradas em liquidação de Sentença, com a incidência de juros remuneratórios utilizados pela instituição fi nanceira ré nos contratos de 
empréstimo consignado ou, se mais favorável, a taxa média de mercado; b) o pagamento de danos morais fi xados no valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação até a prolação da sentença, 
oportunidade em que passará a incidir unicamente a Taxa Selic, que engloba ambos os consectários; e, c) o pagamento das custas 
processuais e honorários sucumbenciais, pelo Banco BMG S/A, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, acrescidos de 
honorários recursais de 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação. Presente na sessão virtual a 
advogada do apelante/apelado, Cicero Vieira da Silvas ,Drª. Everany Soares de Souza 84, Apelação Cível nº 0712941-14.2017.8.02.0001, 
de Maceió, Apte/Apdo: Mario Jorge dos Santos.Advogados: Isaac Mascena Leandro (OAB: 11966/AL) e outros.Apte/Apdo: 
Banco BMG S/A.Advogado: Antonio de Moraes Dourado Neto (OAB: 7529A/AL). Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: 
Por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso do Banco BMG e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, e CONHECER do 
recurso autoral e, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO.Ao fazê-lo, reformar, em parte, a sentença, para MANTER E 
DETERMINAR: a) a restituição, em dobro, à parte autora, das quantias indevidamente descontadas, incidindo, sobre os danos materiais, 
juros a partir do vencimento e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, aplicando desde logo a taxa Selic, cabendo à instituição 
bancária abater do montante total o importe creditado em benefício da demandante, a título de saques, discriminados nos documentos 
de págs. 386/393 dos autos que totalizam R$ 7.273,00 (sete mil e duzentos e setenta e três reais), com a incidência de juros 
remuneratórios utilizados pela instituição fi nanceira ré nos contratos de empréstimo consignado ou, se mais favorável, a taxa média de 
mercado; b) o pagamento de danos morais fi xados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por 
cento) ao mês, a partir da citação até a prolação da sentença, oportunidade em que passará a incidir unicamente a Taxa Selic, que 
engloba ambos os consectários; e, c) o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, pelo Banco BMG S/A, em 10% 
(dez por cento) sobre o valor da condenação, acrescidos de honorários recursais de 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por 
cento) sobre o valor da condenação. Presente na sessão virtual a advogada do apelante/apelado,Mario Jorge dos Santos ,Drª. Everany 
Soares de Souza 85, Apelação Cível nº 0722535-52.2017.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Banco BMG S/A.Advogado: João 
Francisco Alves Rosa (OAB: 17023/BA).Apelado: Fábio de Almeida Uchôa.Advogado: Juliana Maria Fragoso Uchoa (OAB: 9805/
AL). Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER  do Recurso; e, no mérito NEGAR-
LHE PROVIMENTO. Ao fazê-lo, MANTER E DETERMINAR: a) a nulidade contratual com a consequente restituição, em dobro, à parte 
autora, das quantias indevidamente descontadas, incidindo, sobre os danos materiais, juros a partir do vencimento e correção monetária 
a partir do efetivo prejuízo, aplicando desde logo a taxa Selic, cabendo à instituição bancária abater do montante total o importe creditado 
em benefício da demandante, a título de compras, quantia que deve ser apurada em liquidação de Sentença, com a incidência de juros 
remuneratórios utilizados pela instituição fi nanceira ré nos contratos de empréstimo consignado ou, se mais favorável, a taxa média de 
mercado; c) o pagamento de danos morais fi xados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por 
cento) ao mês, a partir da citação até a prolação da sentença, oportunidade em que passará a incidir unicamente a Taxa Selic, que 
engloba ambos os consectários; e, d) o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, pelo Banco BMG S/A, em 15% 
(quinze por cento) sobre o valor da condenação, acrescidos de honorários recursais de 1% (um por cento), totalizando 16% (dezesseis 
por cento) sobre o valor da condenação. Presente na sessão virtual a advogada da apelado  , Drª. .Juliana Maria Fragoso Uchoa 86, 
Apelação Cível nº 0716654-26.2019.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Banco BMG S/A.Advogado: Felipe Gazola Vieira Marques 
(OAB: 14934A/AL).Apelado: Antônio Américo de Lima.Advogado: Lozinny Henrique Gama Farias (OAB: 14640/AL). Relator: 
Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER  do recurso; e, no mérito DAR-LHE PARCIAL 
PROVIMENTO. Ao fazê-lo, MANTER E DETERMINAR: a) a restituição, em dobro, à parte autora, das quantias indevidamente 
descontadas, limitada aos cinco anos anteriores à propositura da ação nos termos do art. 27 do CDC,incidindo, sobre os danos materiais, 
juros a partir do vencimento e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, aplicando desde logo a taxa Selic, cabendo à instituição 
bancária abater do montante total o importe creditado em benefício da demandante, a título de saques de págs. 164/168, quantia que 
deve ser apurada em liquidação de Sentença, com a incidência de juros remuneratórios utilizados pela instituição fi nanceira ré nos 
contratos de empréstimo consignado ou, se mais favorável, a taxa média de mercado; c) o pagamento de danos morais fi xados no valor 
de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação até a prolação da sentença, 
oportunidade em que passará a incidir unicamente a Taxa Selic, que engloba ambos os consectários; e,  c) o pagamento das custas 
processuais e honorários sucumbenciais, pelo Banco BMG S/A, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 87, Apelação 
Cível nº 0731557-03.2018.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Banco BMG S/A.Advogados: Fernanda Rafaella Oliveira de Carvalho 
(OAB: 32766/PE) e outro.Apelado: Givaldo Henrique dos Santos.Advogados: Diogo dos Santos Ferreira (OAB: 11404/AL) e 
outro. Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Retirado de pauta a pedido do relator.. Presente na sessão virtual o  advogado 
do apelante Banco BMG S/A, Dr. Lazaro Roberto Silva Júnior. 88, Apelação Cível nº 0703240-58.2019.8.02.0001, de Maceió, Apelante: 
Maria Ivete da Silva.Advogado: Virginio Geraldo Marques de Andrade (OAB: 10608/AL).Apelado: Banco BMG S/A.Advogado: 
Antonio de Moares Dourado Neto (OAB: 23255/PE). Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Retirado de pauta a pedido 
do relator.. Presente na sessão virtual o  advogado do apelado Banco BMG S/A, Dr. Lazaro Roberto Silva Júnior. 89, Apelação Cível nº 
0729732-87.2019.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Ana Rita dos Santos.Advogados: Rodrigo Delgado da Silva (OAB: 11152/AL) e 
outros.Apelado: Banco BMG S/A.Advogados: Fábio Frasato Caires (OAB: 14063A/AL) e outro. Relator: Des. Paulo Barros da 
Silva Lima. Decisão: Retirado de pauta a pedido do relator.. Presente na sessão virtual a  advogado do apelante Drª.  Lyvia Renata 
Galdino da Fonseca 90, Apelação Cível nº 0714551-80.2018.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Banco BMG S/A.Advogada: Fernanda 
Rafaella Oliveira de Carvalho (OAB: 32766/PE).Apelado: Marcos Nazareno Praxedes.Advogada: Norma Sandra Duarte Braga 
(OAB: 4133/AL). Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER  do recurso; e, no 
mérito DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ao fazê-lo, DETERMINAR: a) a restituição, em dobro, à parte Autora, das quantias 
indevidamente descontadas, limitada aos cinco anos anteriores à propositura da ação nos termos do art. 27 do CDC, incidindo, sobre os 
danos materiais, juros a partir do vencimento e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, aplicando desde logo a taxa Selic, 
cabendo à instituição bancária abater do montante total o importe creditado em benefício da demandante à título de compras e dos 
saques no importe total de R$ 12.813,00 (doze mil e oitocentos e treze reais), demonstrados nas págs. 110/113, quantia que deve ser 
apurada em liquidação de Sentença, com a incidência de juros remuneratórios utilizados pela instituição fi nanceira ré nos contratos de 
empréstimo consignado ou, se mais favorável, a taxa média de mercado; b) o pagamento de danos morais fi xados no valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação até a prolação da sentença, 
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oportunidade em que passará a incidir unicamente a Taxa Selic, que engloba ambos os consectários; e, b) o pagamento das custas 
processuais e honorários sucumbenciais, pelo Banco BMG S/A, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 91, Apelação 
Cível nº 0707101-86.2018.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Banco BMG S/A.Advogados: Fábio Frasato Caires (OAB: 14063A/AL) 
e outro.Apelada: Zuleide Cavalcante de Barros Silva.Advogados: Diogo dos Santos Ferreira (OAB: 11404/AL) e outro. Relator: 
Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER  do recurso; e, no mérito NEGAR-LHE 
PROVIMENTO.Ao fazê-lo, DETERMINAR : a) a restituição, em dobro, à parte autora, das quantias indevidamente descontadas, 
incidindo, sobre os danos materiais, juros a partir do vencimento e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, aplicando desde logo 
a taxa Selic, cabendo à instituição bancária abater do montante total o importe creditado em benefício da demandante, a título de saque, 
discriminado no documento de pág. 118 dos autos, que totalizam o importe de R$ 1.699,60 (um mil, seiscentos e noventa e nove reais e 
sessenta centavos), quantia que deve ser apurada em liquidação de Sentença, com a incidência de juros remuneratórios utilizados pela 
instituição fi nanceira ré nos contratos de empréstimo consignado ou, se mais favorável, a taxa média de mercado; b) o pagamento de 
danos morais fi xados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 
citação até a prolação da sentença, oportunidade em que passará a incidir unicamente a Taxa Selic, que engloba ambos os consectários; 
e, b) o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, pelo Banco BMG S/A, em 10% (dez por cento) sobre o valor da 
condenação, acrescidos de honorários recursais de 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação. 
92, Apelação Cível nº 0735764-11.2019.8.02.0001, de Maceió, Apte/Apdo: Banco BMG S/A.Advogado: Felipe Gazola Vieira 
Marques (OAB: 14934A/AL).Apda/Apte: Maria da Conceição de Albuquerque Correia.Advogado: Diogo dos Santos Ferreira 
(OAB: 11404/AL). Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso do Banco 
BMG S/A e no mérito DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a prescrição parcial do débito; e, CONHECER do recurso da 
autora, Maria da Conceição de Albuquerque Correia, para no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ao fazê-lo, reformar, em parte, 
a sentença, para DETERMINAR E DECLARAR: a) a nulidade das cláusulas contratuais que se referem à forma de pagamento do débito 
total contraído pela parte Autora, conhecendo o dever do réu de promover a restituição, em dobro, ao Autor, das quantias indevidamente 
descontadas, limitados aos cinco anos anteriores à propositura da ação nos termos do art. 27 do CPC,  incidindo, sobre os danos 
materiais, juros a partir do vencimento e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, aplicando desde logo a taxa Selic, cabendo à 
instituição bancária abater do montante total os valores auferidos pela parte autora por meio de saques/compras, quantias que devem 
ser apuradas em liquidação de Sentença, com a incidência de juros remuneratórios utilizados pela instituição fi nanceira ré nos contratos 
de empréstimo consignado ou, se mais favorável, a taxa média de mercado; b) o pagamento de danos morais fi xados no valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação até a prolação da sentença, 
oportunidade em que passará a incidir unicamente a Taxa Selic, que engloba ambos os consectários; e, c) o pagamento das custas 
processuais e honorários sucumbenciais, pelo Banco BMG S/A, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 93, Apelação 
Cível nº 0724065-57.2018.8.02.0001, de Maceió, Apte/Apdo: Luiz Antonio Batista dos Santos.Advogados: Isaac Mascena Leandro 
(OAB: 11966/AL) e outros.Apte/Apdo: Banco BMG S/A.Advogada: Fernanda Rafaella Oliveira de Carvalho (OAB: 32766/PE). 
Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Em virtude da sustentação oral realizada pela advogada do apelante /apelado Luiz 
Antonio Batista dos Santos ,Drª.Everany Soares de Souza; o Exmº. Sr Des. relator,retirou os presentes autos desta pauta de julgamento 
para melhor analise. Presente na sessão virtual o advogado do apelante/apelado Banco BMG S/A, Dr. Lazaro Roberto Silva Júnior. 94, 
Apelação Cível nº 0700009-05.2019.8.02.0007, de Cajueiro, Apelante: Município de Cajueiro.Procurador: Carlos Bernardo (OAB: 
5908/AL).Apelado: Mateus Vieira dos Santos.Defensor P: Defensoria Pública do Estado de Alagoas (OAB: B/AL). Relator: Des. 
Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso; e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 95, 
Apelação Cível nº 0726771-81.2016.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Nanci Izaltina dos Santos Fonseca.Advogados: Isaac 
Mascena Leandro (OAB: 11966/AL) e outros.Apelado: Banco BMG S/A.Advogados: Flávia Almeida Moura Di Latella (OAB: 
109730/MG) e outros. Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Em virtude da sustentação oral realizada pela advogada da 
apelante  Nanci Izaltina dos Santos Fonseca , Drª.Everany Soares de Souza; o Exmº. Sr Des. relator,retirou os presentes autos desta 
pauta de julgamento para melhor analise. Presente na sessão virtual o advogado do apelante/apelado Banco BMG S/A, Dr. Lazaro 
Roberto Silva Júnior. 96, Apelação Cível nº 0705647-03.2020.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Banco BMG S/A.Advogado: Felipe 
Gazola Vieira Marques (OAB: 14934A/AL).Apelado: José Augusto da Silva.Advogada: Norma Sandra Duarte Braga (OAB: 4133/
AL). Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER  do Recurso; e, no mérito NEGAR-
LHE PROVIMENTO. Ao fazê-lo, MANTER E DETERMINAR: a) a restituição, em dobro, à parte autora, das quantias indevidamente 
descontadas, incidindo, sobre os danos materiais, juros a partir do vencimento e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, aplicando 
desde logo a taxa Selic, cabendo à instituição bancária abater do montante total o importe creditado em benefício da demandante, a 
título de saque, no importe de R$ 1.279,00 (um mil e duzentos e setenta e nove reais),  quantias que devem ser apuradas em liquidação 
de Sentença, com a incidência de juros remuneratórios utilizados pela instituição fi nanceira ré nos contratos de empréstimo consignado 
ou, se mais favorável, a taxa média de mercado; c) o pagamento de danos morais fi xados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação até a prolação da sentença, oportunidade em que passará 
a incidir unicamente a Taxa Selic, que engloba ambos os consectários; e, d) o pagamento das custas processuais e honorários 
sucumbenciais, pelo Banco BMG S/A, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, acrescidos de honorários recursais de 
1% (um por cento), totalizando 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação. 97, Apelação Cível nº 0722586-
92.2019.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A.Soc. Advogados: Wilson Sales Belchior (OAB: 
11490A/AL) e outro.Apelado: Jose Rodrigo Silva Vilela.Advogado: Vlamir Marcos Grespan Junior (OAB: 17066A/AL). Relator: 
Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação; REJEITAR a preliminar de 
violação = ofensa ao princípio da dialeticidade; e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.Ao fazê-lo, retifi car, de ofício, os consectários 
legais, no sentido de acrescer sobre o quantum indenizatório juros de mora de 01% (um por cento) ao mês, na forma do art. 462 do 
CC/2002 c/c art. 161, § 1°, do CTN, desde a data do evento danoso, consoante Súmula 54 do STJ, até a data do arbitramento, momento 
a partir do qual, em respeito ao teor da Súmula 362 do STJ, deverá incidir a taxa Selic, que compreende ambos os consectários, nos 
termos do voto do Relator. 98, Apelação Cível nº 0721281-10.2018.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Hipercard Banco Multiplo S/A.
Advogados: Thaise Dayse Calheiros Lopes (OAB: 11361/AL) e outros.Apelada: Rita de Oliveira Jorge.Advogado: Josemar da 
Silva Feitosa (OAB: 12454/AL). Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso 
de apelação; e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Ao fazê-lo, manter a sentença objurgada = recorrida; e, pari passu, condenar a 
parte ré = apelante = recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em 16% (dezesseis cento) sobre o valor da condenação, 
consoante preceituado no art. 85, §§ 2º e 11, do NCPC. , nos termos do voto do Relator. Falou em defesa do apelante ,a advogada Drª. 
Luciana Vieira Barreto. 99, Apelação Cível nº 0722737-58.2019.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Fundo de Investimento Em Direitos 
Creditórios Não-padronizados Npl I.Advogados: THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB: 11937A/AL) e outros.Apelada: Cicera Ana da 
Silva.Advogado: Vlamir Marcos Grespan Junior (OAB: 17066A/AL). Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por 
unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação; REJEITAR a preliminar de violação = ofensa ao princípio da dialeticidade; 
e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.Ao fazê-lo, retifi car, de ofício, os consectários legais, no sentido de: a) acrescer sobre o 
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quantum indenizatório juros de mora de 01% (um por cento) ao mês, na forma do art. 462 do CC/2002 c/c art. 161, § 1°, do CTN, desde 
a data do evento danoso, consoante Súmula 54 do STJ, até a data do arbitramento, momento a partir do qual, em respeito ao teor da 
Súmula 362 do STJ, deverá incidir a taxa Selic, que compreende ambos os consectários; e, b) condenar a parte ré = apelante = 
recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, consoante preceituado no 
art. 85, § 2º, incisos I usque IV, do NCPC, nos termos do voto do Relator. 100, Apelação Cível nº 0705081-88.2019.8.02.0001, de 
Maceió, Apelante: Banco BMG S/A.Advogado: Marina Bastos da Porciúncula Benghi (OAB: 10274A/AL).Apelado: Petronio 
Lopes Alves.Advogado: Adriana de Oliveira Vieira (OAB: 12473/AL). Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por 
unanimidade de votos, em CONHECER  do recurso; e, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO. Ao fazê-lo, MANTER E DETERMINAR: 
a) a inexistência do débito com a consequente extinção dos descontos realizados na folha de pagamento da autora; b) a restituição, em 
dobro, à parte autora, das quantias indevidamente descontadas, limitada aos cinco anos anteriores à propositura da ação nos termos do 
art. 27 do CDC,  incidindo, sobre os danos materiais, juros a partir do vencimento e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, 
aplicando desde logo a taxa Selic, cabendo à instituição bancária abater do montante total o importe creditado em benefício da 
demandante, a título de saques/compras, quantias que devem ser apuradas em liquidação de Sentença, com a incidência de juros 
remuneratórios utilizados pela instituição fi nanceira ré nos contratos de empréstimo consignado ou, se mais favorável, a taxa média de 
mercado; c) o pagamento de danos morais fi xados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por 
cento) ao mês, a partir da citação até a prolação da sentença, oportunidade em que passará a incidir unicamente a Taxa Selic, que 
engloba ambos os consectários; e, d) o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, pelo Banco BMG S/A, em 10% 
(dez por cento) sobre o valor da condenação, acrescidos de honorários recursais de 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por 
cento) sobre o valor da condenação. 101, Apelação Cível nº 0720916-19.2019.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Município de Maceió.
Advogado: Vital Jorge Lins Cavalcanti de Freitas (OAB: 4545/AL).Apelado: Glaucio Gabriel Farias Moreira.Advogado: Rogerio 
Santos do Nascimento (OAB: 188495/RJ). Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade votos, CONHECER 
do recurso; e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.De mais a mais, haja vista a o não provimento do recurso; e, com fulcro no art. 85, 
§11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em face do Estado de Alagoas = recorrente, para 9% (nove por 
cento) do valor da condenação. 102, Apelação Cível nº 0707387-30.2019.8.02.0001, de Maceió, Apte/Apdo: Banco BMG S/A.
Advogados: Antonio de Moares Dourado Neto (OAB: 23255/PE) e outro.Apdo/Apte: José Martins do Nascimento Junior.
Advogados: Diogo dos Santos Ferreira (OAB: 11404/AL) e outro. Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por 
unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Banco Réu e NEGAR 
PROVIMENTO ao recurso da parte Autora.Ao fazê-lo, reformar, em parte, a sentença, para MANTER E DETERMINAR: a) a nulidade 
contratual, mantendo o dever do réu de promover a restituição, em dobro, à parte autora, das quantias indevidamente descontadas, 
limitados aos cinco anos anteriores à propositura da ação, nos termos do art. 27 do CDC,  incidindo, sobre os danos materiais, juros a 
partir do vencimento e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, aplicando desde logo a taxa Selic, cabendo à instituição bancária 
abater do montante total o importe creditado em benefício da demandante, a título de compras e dos saques, discriminados no documento 
de pág. 117 dos autos,  quantias que devem ser apuradas em liquidação de Sentença, com a incidência de juros remuneratórios 
utilizados pela instituição fi nanceira ré nos contratos de empréstimo consignado ou, se mais favorável, a taxa média de mercado; b) o 
pagamento de danos morais fi xados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao 
mês, a partir da citação até a prolação da sentença, oportunidade em que passará a incidir unicamente a Taxa Selic, que engloba ambos 
os consectários; e,  d) o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, pelo Banco BMG S/A, em 10% (dez por cento) 
sobre o valor da condenação. 103, Apelação Cível nº 0713893-22.2019.8.02.0001, de Maceió, Apte/Apdo: Clóvis José Mendonça da 
Rocha.Advogados: Luiz Antônio Guedes de Lima (OAB: 8217/AL) e outro.Apelado: BANCO PAN S/A - Nova denominação do 
Banco Panamericano S/A.Advogado: Eduardo Chalfi n (OAB: 13419A/AL). Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por 
unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos; e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da parte autora; e, NEGAR 
PROVIMENTO à apelação do banco réu. 104, Apelação Cível nº 0708869-13.2019.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Município de 
Maceió.Advogado: Sandro Soares Lima (OAB: 5801/AL).Apelada: Ceicibel Batista Accioly Tavares.Advogado: Jonadabe 
Carvalho Alves e Silva Santos (OAB: 14355/AL). Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, 
CONHECER EM PARTE do recurso; e, na parte conhecida, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.Ao fazê-lo, acolher, em parte, a arguição 
de prescrição, para declarar a prescrição das parcelas anteriores à data de  06.04.2014 ( 05 (cinco) anos contados da propositura da 
demanda); e, no mais,  suprir a omissão da sentença para reconhecer o direito da parte autora à progressão, por mérito, aos Padrões 
A2,  a partir de janeiro de 2009; A3,  a partir de janeiro de 2011; A4,  a partir de janeiro de 2013; A5, a partir de janeiro de 2015; A6,  a 
partir de janeiro de 2017; e, por fi m, B1, a partir de janeiro de 2019, nos termos do voto do Des. Relator. 105, Apelação Cível nº 
0710100-75.2019.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Município de Maceió.Procurador: Sandro Soares Lima (OAB: 5801/AL).
Apelada: Deize Cavalcante Porangaba.Advogado: José Jerônimo da Silva Júnior Castro (OAB: 16498/AL). Relator: Des. Paulo 
Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade votos,CONHECER do recurso; e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.De mais a 
mais, haja vista a o não provimento do recurso; e, com fulcro no art. 85, §11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, 
em face do Estado de Alagoas = recorrente, para 11% (onze por cento) do valor da condenação, nos termos do voto do relator. 106, 
Apelação Cível nº 0709396-62.2019.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Maria de Fátima Gomes Gouveia.Advogados: Diogo dos 
Santos Ferreira (OAB: 11404/AL) e outro.Apelado: Banco Panamericano.Advogado: Eduardo Chalfi n (OAB: 13419A/AL). Relator: 
Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de apelação; e, no mérito, DAR-LHE 
PARCIAL PROVIMENTO.Ao fazê-lo, reformar a sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, no sentido de: a) 
reconhecer e declarar a nulidade do contrato objeto de controvérsia; b) determinar a restituição, em dobro, à parte autora, das quantias 
indevidamente descontadas, ressalvada a prescrição das parcelas debitadas até março de 2014, incidindo sobre os danos materiais 
juros a partir do vencimento e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, aplicando desde logo a taxa Selic, cabendo à instituição 
bancária abater do montante total o importe creditado em benefício da demandante a título de saque, conforme documento de pág. 81 
dos autos, mediante a incidência de juros remuneratórios utilizados pela instituição fi nanceira ré nos contratos de empréstimo consignado 
ou, se mais favorável, a taxa média de mercado, através de liquidação de sentença; c) o pagamento de danos morais fi xados no valor de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação até a prolação deste 
decisum, oportunidade em que passará a incidir unicamente a Taxa Selic, que engloba ambos os consectários; e, d) o pagamento das 
custas processuais e honorários sucumbenciais, pela parte ré, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto 
do Relator. 107, Apelação Cível nº 0712623-94.2018.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Carlos Antonio Barbosa.Advogado: José 
Vicente Faria de Andrade (OAB: 12119/AL).Apelado: Banco BMG S/A.Advogado: Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB: 23255/
PE). Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso; e, no mérito, DAR-LHE 
PARCIAL PROVIMENTO.Ao fazê-lo, reformar, a sentença, para DETERMINAR: a) a nulidade das cláusulas contratuais que se referem 
à forma de pagamento do débito total contraído pela autora, conhecendo o dever do réu de promover a restituição, em dobro, à parte 
autora, das quantias indevidamente descontadas, incidindo, sobre os danos materiais, juros a partir do vencimento e correção monetária 
a partir do efetivo prejuízo, aplicando desde logo a taxa Selic, cabendo à instituição bancária abater do montante total o importe creditado 
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em benefício da demandante, referente aos saques discriminados nos documentos de págs. 313/314 dos autos que perfaz a monta de 
R$ 7.718,00 (sete mil e setecentos e dezoito reais), quantias que devem ser apuradas em liquidação de Sentença, com a incidência de 
juros remuneratórios utilizados pela instituição fi nanceira ré nos contratos de empréstimo consignado ou, se mais favorável, a taxa média 
de mercado; c) o pagamento de danos morais fi xados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um 
por cento) ao mês, a partir da citação até a prolação desta decisão, oportunidade em que passará a incidir unicamente a Taxa Selic, que 
engloba ambos os consectários; e, d) o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, pela parte ré, em 10% (dez por 
cento) sobre o valor da condenação. 108, Apelação Cível nº 0700261-43.2019.8.02.0060, de Feira Grande, Apelante: Estado de 
Alagoas.Procurador: Alexandre Oliveira Lamenha Lins (OAB: 6337B/AL).Apelada: Renata da Silva Champini.Defensor P: 
Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL) e outro. Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade 
de votos, CONHECER do presente recurso; e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, além da reconhecida desnecessidade do 
Reexame Necessário. Ao fazê-lo, fi xar os honorários recursais em R$ 75,00 (setenta e cinco reais), consoante disposto no art. 85, §11, 
do CPC. 109, Apelação Cível nº 0706460-30.2020.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Banco BMG S/A.Advogados: Fábio Frasato 
Caires (OAB: 124809/SP) e outro.Apelado: Ailton Cipriano Silva.Advogado: Márcio Feitosa Barbosa (OAB: 14620/AL). Relator: 
Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso; e, no mérito 
NEGAR-LHE PROVIMENTO. Ao fazê-lo, MANTER E DETERMINAR: a) a nulidade contratual, com a consequente restituição simples à 
parte autora, das quantias indevidamente descontadas, incidindo, sobre os danos materiais, juros a partir do vencimento e correção 
monetária a partir do efetivo prejuízo, aplicando desde logo a taxa Selic, cabendo à instituição bancária abater do montante total o 
importe creditado em benefício da demandante, a título de saques e compras, quantias que devem ser apuradas em liquidação de 
Sentença, com a incidência de juros remuneratórios utilizados pela instituição fi nanceira ré nos contratos de empréstimo consignado ou, 
se mais favorável, a taxa média de mercado; b) o pagamento de danos morais fi xados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos 
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação até a prolação da sentença, oportunidade em que passará a incidir 
unicamente a Taxa Selic, que engloba ambos os consectários; e, d) o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, 
pelo Banco BMG S/A, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, acrescidos de honorários recursais de 1% (um por cento), 
totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação. 110, Apelação Cível nº 0714302-66.2017.8.02.0001, de Maceió, 
Apelante: Edvanio de Lima Pereira Mei.Advogados: Allyson Sousa de Farias (OAB: 8763/AL) e outros.Apelado: Banco Bradesco 
Financiamentos S/A. Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso; e, no 
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ao fazê-lo, reformar, em parte, a sentença objurgada, no sentido de: a) reconhecer e 
declarar a abusividade da cláusula que estipulou a capitalização diária dos juros remuneratórios; b) afastar a cobrança de comissão de 
permanência, de maneira que os juros moratórios devem observar as regras insertas no art. 406 do CC e no Enunciado nº 20, na I 
Jornada de Direito Civil, do Conselho Federal, ao passo que a multa seguirá os ditames do art. 52, § 1º, do CDC; c) excluir a cobrança 
da cláusula intitulada “tarifas”, no valor correspondente a R$ 800,00 (oitocentos reais), tal qual determinado na sentença; d) determinar 
à instituição fi nanceira apelada = recorrida a restituição, na forma simples, de valores pagos indevidamente, independentemente de 
comprovação de erro no pagamento, mediante apuração em liquidação de sentença; e, e) condenar a parte ré = apelada às despesas 
processuais e honorários em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico do autor, a teor do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15, nos 
termos do voto do Relator. 111, Apelação Cível nº 0700410-49.2017.8.02.0047, de Pilar, Apelante: Sebastiana Maria de Lima Silva.
Advogados: Emmanuel Ferreira Alves (OAB: 12211/AL) e outro.Apelados: Municipio do Pilar/al e outro.Advogados: Hilton Agra 
de Albuquerque Netto (OAB: 9564/AL) e outros. Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Por unanimidade de 
votos, em CONHECER do recurso interposto para, no mérito, por idêntica votação, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a Sentença 
de improcedência com lastro na prescrição quinquenal, mas alterando, de ofício, os honorários advocatícios para 10% (dez por cento), 
majorando-os em 1% (um por cento) com lastro no art. 85, §11, do CPC/2015, mantendo contudo a exigibilidade suspensa nos termos 
do §3º do art. 98, por serem os sucumbentes benefi ciários da Justiça Gratuita. 112, Apelação Cível nº 0736453-60.2016.8.02.0001, de 
Maceió, Apelantes: Fátima Viana Balbino Albuquerque e outros.Advogados: Ademyr Cesar Franco (OAB: 14184A/AL) e outros.
Apelados: Estado de Alagoas e outro.Procurador: Marcos Vieira Savall (OAB: 12637B/AL). Relator: Des. Fernando Tourinho de 
Omena Souza. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso interposto para, no mérito, por idêntica votação, 
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a Sentença de improcedência com lastro na prescrição quinquenal, majorando os honorários 
advocatícios em 1% (um por cento) com lastro no art. 85, §11, do CPC/2015. 113, Apelação Cível nº 0714929-46.2012.8.02.0001, de 
Maceió, Apelante: Estado de Alagoas.Procurador: Filipe Castro de Amorim Costa (OAB: 6437/AL).Apelado: Erivaldo Alves do 
Nascimento.Advogados: Djalma Andrade Neto (OAB: 9814/AL) e outros. Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. 
Decisão: Em virtude da declaração de suspeição realizada em plenário pelo  Exmº. Sr. Des. Paulo Barros da Silva Lima, bem como pelo 
Exmº. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, os presente autos foram retirados desta pauta de julgamento  a pedido do relator,adiando 
seu  julgamento para a sessão a realizar-se em 23 de junho do corrente mês.. 114, Apelação Cível nº 0703667-83.2016.8.02.0058, de 
Arapiraca, Apelante: Manoel Alex Nogueira dos Santos.Advogados: José Carlos Nunes de Lima Júnior (OAB: 14158/AL) e 
outros.Apelado: Banco Itaúcard S/A.Advogada: Eny Angé S. Bittencourt de Araujo (OAB: 29442/BA). Relator: Des. Fernando 
Tourinho de Omena Souza. Decisão: Em virtude da sustentação oral realizada pela advogada do apelado Drª. Luciana Vieira Barreto; o 
Exmº. Sr Des. relator,retirou os presentes autos desta pauta de julgamento para melhor analise.,adiando seu  julgamento para a sessão 
a realizar-se em 23 de junho do corrente mês.. 115, Apelação Cível nº 0719148-63.2016.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Maria 
Socorro de Brito Morais do Nascimento.Advogado: Gabriel de França Ribeiro (OAB: 12660/AL).Apelado: Banco BMG S/A.
Advogado: Marina Bastos da Porciuncula Benghi (OAB: 10274/AL). Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: 
Por unanimidade de votos, em CONHECER  o recurso interposto, para no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, reformando 
totalmente a Sentença, declarando a nulidade do contrato objeto da demanda, restabelecendo a liminar de fl s. 75/81, bem como, 
condeno a instituição fi nanceira, a restituir em dobro, os valores descontados indevidamente, após a compensação do valor efetivamente 
emprestado (R$ 5.800,00), com a incidência de juros remuneratórios utilizados pela instituição fi nanceira ré nos contratos de empréstimo 
consignado ou, se mais favorável, a taxa média de mercado, devendo sobre o dano material recair a incidência de correção monetária e 
juros a partir do efetivo prejuízo, aplicando desde já a taxa Selic, além de fi xar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 
morais, incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês da data da citação até o arbitramento, passando, a partir de então, a incidir a taxa 
Selic. Por fi m, inverto o ônus sucumbencial,condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fi xo em 10% 
(dez por cento) do valor da condenação.Falou em defesa do apelado, o advogado Dr. Lazaro Roberto Silva Júnior. 116, Apelação Cível 
nº 0716471-55.2019.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Acilon Pinto Barboza.Advogados: Alfredo Luís de Barros Palmeira (OAB: 
10625/AL) e outros.Apelado: Banco BMG S/A.Advogado: Marina Bastos da Porciúncula Benghi (OAB: 10274A/AL). Relator: Des. 
Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER o recurso interposto, para no mérito, após 
reconhecer de ofício a prescrição da pretensão de repetição em relação aos valores cobrados à parte autora no período anterior a 
25/06/2014, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando totalmente a Sentença, declarando a nulidade do contrato objeto da 
demanda, restabelecendo a liminar de fl s. 46/52, bem como, condeno a instituição fi nanceira, a restituir em dobro, os valores descontados 
indevidamente, após a compensação do valor efetivamente emprestado (R$ 4.275,60), com a incidência de juros remuneratórios 
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utilizados pela instituição fi nanceira ré nos contratos de empréstimo consignado ou, se mais favorável, a taxa média de mercado, 
devendo sobre o dano material recair a incidência de correção monetária e juros a partir do efetivo prejuízo, aplicando desde já a taxa 
Selic, além de fi xar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês da 
data da citação até o arbitramento, passando, a partir de então, a incidir a taxa Selic. Por fi m, inverto o ônus sucumbencial, condenando 
o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fi xo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.Presente na sessão 
virtual a  advogada do apelante Drª.  Lyvia Renata Galdino da Fonseca 117, Apelação Cível nº 0706979-62.2019.8.02.0058, de 
Arapiraca, Apelante: Colapiraca Empreendimentos Imobiliários Ltda.Advogados: Eduardo Coelho Cavalcanti (OAB: 23546/PE) 
e outro.Apelante Adesiv: Francis Raysson Falcão Santos.Advogados: José Carlos Albuquerque de Lima (OAB: 16802/AL) e 
outro.Apelado: Francis Raysson Falcão Santos.Advogado: Aleph Cavalcante Santos (OAB: 16537/AL).Apelado Adesiv: 
Colapiraca Empreendimentos Imobiliários Ltda.Advogado: Ricardo de Castro e Silva Dalle (OAB: 23679/PE). Relator: Des. 
Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos interpostos para, no mérito, 
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa ré, reformando a Sentença apenas para majorar a retenção dos 
valores pagos a título de multa compensatória ao patamar de 25% (vinte por cento), com base nos precedentes jurisprudenciais do STJ, 
NEGANDO PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto pelo autor, determinando o rateio das custas e honorários advocatícios, em 
conformidade com o art. 86 do CPC/2015. 118, Apelação Cível nº 0736417-13.2019.8.02.0001, de Maceió, Apte/Apdo: Thiago 
Sarmento da Fonseca.Advogado: Rogaciano Correia da Paz (OAB: 16882/AL).Apte/Apdo: Banco BMG S/A.Advogados: Gustavo 
Antônio Feres Paixão (OAB: 16654A/AL) e outros. Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Por unanimidade de 
votos, em CONHECER dos recursos para, no mérito, por idêntica votação, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recuso do consumidor, 
excluindo a compensação de valores, já que não restou demonstrado o efetivo empréstimo de quantia em dinheiro e DAR PARCIAL 
PROVIMENTO ao apelo da instituição bancária, tão somente para, reconhecer a prescrição da pretensão de repetição em relação aos 
valores cobrados à parte autora no período anterior a 26/12/2014, determinar a compensação das compras realizadas através do cartão 
de crédito e a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com base no art. 406 do Código Civil c/c o art. 161, §1º, do 
Código Tributário Nacional, desde a data da citação até o arbitramento, aplicando, a partir de então, a taxa SELIC, nos termos da 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que se refere ao dano moral e no que tange ao dano material a incidência de correção 
monetária e juros a partir do efetivo prejuízo, aplicando desde já a taxa SELIC, bem como minorar para 10% (dez por cento) do valor da 
condenação, a verba honorária, mantendo os demais capítulos da Sentença. 119, Apelação Cível nº 0708954-33.2018.8.02.0001, de 
Maceió, Apelante: Rebeca Maria Ferreira de Araujo.Advogado: Maryelle de Sá Rodrigues (OAB: 13093/AL).Apelado: Estado de 
Alagoas.Procurador: Filipe Castro de Amorim Costa (OAB: 6437/AL).Apelado: Al Previdência.Procurador: Elder Soares da Silva 
(OAB: 9233/AL). Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Em virtude da declaração de suspeição realizada em 
plenário pelo  Exmº. Sr. Des. Paulo Barros da Silva Lima, bem como pelo Exmº. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, os presente 
autos foram retirados desta pauta de julgamento  a pedido do relator,adiando seu  julgamento para a sessão a realizar-se em 23 de junho 
do corrente mês.. 120, Apelação Cível nº 0703521-03.2020.8.02.0058, de Arapiraca, Apelante: Ana Lúcia Mateus Santana.
Advogados: Rafael Protásio Araujo da Costa (OAB: 17098/AL) e outro. Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: 
Por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso para, no mérito,  DAR-LHE PROVIMENTO,  reformando a Sentença vergastada, 
para determinar que o Juízo de 1º grau promova a emenda do formal de partilha, com a inserção das medidas e limites do imóvel, nos 
moldes requeridos no ofício de fl s. 48/49, no prazo de 10 (dez) dias. Presente na sessão virtual o advogado da apelante  , Dr. .Ícaro 
Protásio Araújo da Costa 121, Apelação Cível nº 0716235-50.2012.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Cicero Sabino.Advogado: 
Adriana de Oliveira Vieira (OAB: 12473/AL).Apelado: Estado de Alagoas.Procurador: Filipe Castro de Amorim Costa (OAB: 
6437/AL). Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Em virtude da declaração de suspeição realizada em plenário 
pelo  Exmº. Sr. Des. Paulo Barros da Silva Lima, bem como pelo Exmº. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, os presente autos 
foram retirados desta pauta de julgamento  a pedido do relator,adiando seu  julgamento para a sessão a realizar-se em 23 de junho do 
corrente mês.. 122, Apelação Cível nº 0726830-64.2019.8.02.0001, de Maceió, Apda/Apte: Luziane Pereira Lopes.Advogado: 
Bruno da Fonseca Lisboa (OAB: 11797/AL).Apdo/Apte: Município de Maceió.Advogado: Sandro Soares Lima (OAB: 5801/AL). 
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Por unanimidade de votos, em:CONHECER o recuro interposto pela parte 
autora para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença e julgando totalmente procedente os pedidos iniciais, com 
fulcro na Lei Municipal nº 5.241/2002, condenando o ente público ao pagamento dos retroativos correspondentes à progressão por 
titulação, considerando, para tanto, a data do requerimento administrativo (Janeiro/2017), até a afetiva implantação desse direito em 
folha de pagamento; Condeno ainda o ente público a atualizar a fi cha funcional da parte autora, registrando tanto sua progressão por 
titulação, em Janeiro/2017, assim como sua 3º progressão por mérito, nascida em Dezembro/2017, conferindo a servidora, desde 
referida data, o enquadramento no nível NE41C02, devendo, ainda, arcar com os retroativos correspondentes às referidas datas.
Consequentemente, passo a redistribuir os ônus da sucumbência, que deverá ser suportado integralmente pelo Município de Maceió/AL, 
razão pela qual lhe condeno ao pagamento das custas processuais - atentando-se a isenção que lhe é conferida por lei - e honorários 
advocatícios, estes no valor de 10% (dez por cento) da condenação. CONHECER também do apelo interposto pelo município para, no 
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume os demais capítulos da sentença. Por fi m, considerando a sucumbência 
recursal da edilidade, com  fulcro no art. 85, §11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 11% (onze por 
cento) do valor da condenação. 123, Apelação Cível nº 0724026-26.2019.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Município de Maceió.
Procurador: Victor Oliveira Silva (OAB: 11637/AL).Apelado: José Wilton da Rocha Ferreira.Advogado: Rogerio Santos do 
Nascimento (OAB: 188495/RJ). Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Por unanimidade de votos, CONHECER 
da Apela Interposta para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida. Além disso, com  fulcro no 
art. 85, §11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 11% (onze por cento) do valor da condenação. 124, 
Apelação Cível nº 0728705-74.2016.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Claudinete Silva de Freitas.Advogados: Claudio Paulino dos 
Santos (OAB: 13123/AL) e outro.Apelantes: Eliene Souza Gama e outros.Advogados: Claudio Paulino dos Santos (OAB: 13123/
AL) e outros.Apelante: Vilma Teixeira dos Santos Costa.Advogados: Ademyr Cesar Franco (OAB: 14184A/AL) e outro.Apelado: 
‘Estado de Alagoas.Procurador: Sérgio Henrique Tenório de Souza Bomfi m (OAB: 5886/AL). Relator: Des. Fernando Tourinho de 
Omena Souza. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso interposto para, no mérito, por idêntica votação, 
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a Sentença de improcedência com lastro na prescrição quinquenal, majorando os honorários 
advocatícios em 1% (um por cento) com lastro no art. 85, §11, do CPC/2015. 125, Apelação Cível nº 0700026-77.2017.8.02.0050, de 
Porto Calvo, Apelantes: Maria Augusta de Lima Silva e outros.Advogados: Gilvan Melo de Abreu (OAB: 2250/AL) e outros.
Apelado: Instituto de Previdência Municipal de Porto Calvo - Portoprevi.Apelado: Município de Porto Calvo.Procurador: Rodrigo 
Delgado da Silva (OAB: 11152/AL). Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: O Exmº. Sr. Des. relator votou no 
sentido de CONHECER do presente recurso para, no mérito,  DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a Sentença para julgar procedente 
a pretensão autoral, com o reconhecimento do direito à percepção das diferenças atinentes à URV, em índice a ser defi nido em sede de 
liquidação de Sentença, cabendo ao município o ônus de provar a data em que os pagamentos dos servidores municipais, à época da 
conversão, eram realizados, rejeitando-se a prejudicial de prescrição do fundo de direito, determinando a incidência da correção 
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monetária, a ser aplicada a partir do efetivo prejuízo,  utilizando o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E (RE 
870.947/SE. Relator: Ministro Luiz Fux. Julgado em 20/09/2017),  nos termos da recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal 
Federal; e com juros de mora, a partir do inadimplemento, ou seja, do efetivo prejuízo,  no percentual de 6% (seis por cento) ao ano - ou 
0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês -, até 29/06/2009, data anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, que conferiu nova redação 
ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997; e, após a sua vigência, em 30/06/2009, com base no índice de juros aplicados à caderneta de 
poupança, observando-se, para tanto, o marco da prescrição quinquenal, condenando o réu, por fi m, ao pagamento de honorários 
advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o disposto no art. 85, §8º, do Código de 
Processo Civil/2015. Sem custas, em atenção ao disposto no art. 26 da Resolução TJAL nº 19/2007. Suspenso o julgamento em virtude 
do pedido de vista do Exmº. Sr. Des. Paulo Barros da Silva Lima; o Exmº. Sr. Des.  Tutmés Airan de Albuquerque Melo irá aguardar o 
retorno de vista para o seu pronunciamento. 126, Apelação Cível nº 0705459-44.2019.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Município de 
Maceió.Advogado: Sandro Soares Lima (OAB: 5801/AL).Apelada: Camila Nicastro de Almeida.Advogados: Víctor Alexandre 
Peixoto Leal (OAB: 5463/AL) e outro. Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Por unanimidade de votos, 
CONHECER da Apelação Interposta para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida. Além 
disso, com  fulcro no art. 85, §11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 11% (onze por cento) do valor da 
condenação. 127, Apelação Cível nº 0700550-77.2020.8.02.0015, de Joaquim Gomes, Apelante: Maria José Alves.Advogado: 
Alecyo Saullo Cordeiro Gomes (OAB: 44601/PE).Apelado: Banco BMG S/A.Advogados: João Francisco Alves Rosa (OAB: 
17023/BA) e outro. Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER o recurso 
interposto, para no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, reformando totalmente a Sentença, declarando a nulidade do 
contrato objeto da demanda, suspendendo os descontos a título de BMG cartão, ao passo, que condeno a instituição fi nanceira, a 
restituir em dobro, os valores descontados indevidamente, após a compensação do valor efetivamente emprestado (R$  (R$ 1.479,21), 
com a incidência de juros remuneratórios utilizados pela instituição fi nanceira ré nos contratos de empréstimo consignado ou, se mais 
favorável, a taxa média de mercado, devendo sobre o dano material recair a incidência de correção monetária e juros do efetivo prejuízo, 
com a aplicação desde logo da taxa selic além de fi xar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, incidindo juros 
de 1% (um por cento) ao mês da data da citação até o arbitramento, passando, a partir de então, a incidir a taxa Selic. Por fi m, inverto o 
ônus sucumbencial, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fi xo em 10% (dez por cento) do valor da 
condenação. 128, Apelação Cível nº 0700733-25.2015.8.02.0047, de Pilar, Apelante: Ziraldo Tenório Gomes.Advogado: Claudio 
Paulino dos Santos (OAB: 13123/AL).Apelado: Estado de Alagoas.Procurador: Cristiane Souza Torres (OAB: 2669/AL). Relator: 
Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso para, no mérito, 
por idêntica votação, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a Sentença de improcedência com base na prescrição, mas alterando, de 
ofício, os honorários advocatícios para 10% (dez por cento), majorando-os em 1% (um por cento) com lastro no art. 85, §11, do 
CPC/2015, mantendo contudo a exigibilidade suspensa nos termos do §3º do art. 98, por serem os sucumbentes benefi ciários da Justiça 
Gratuita. 129, Apelação Cível nº 0731087-74.2015.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Taciano Gentil de Oliveira.Advogado: CLAUDIO 
PAULINO DOS SANTOS (OAB: 13123/AL).Apelado: Estado de Alagoas.Advogado: Eduardo Valença Ramalho (OAB: 5080/AL). 
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso para, no 
mérito, por idêntica votação, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a Sentença de improcedência com base na prescrição, mas 
alterando, de ofício, os honorários advocatícios para 10% (dez por cento), majorando-os em 1% (um por cento) com lastro no art. 85, 
§11, do CPC/2015, mantendo contudo a exigibilidade suspensa nos termos do §3º do art. 98, por serem os sucumbentes benefi ciários 
da Justiça Gratuita. 130, Apelação Cível nº 0700469-58.2016.8.02.0019, de Maragogi, Apelantes: Amara Maria Celestino e outros.
Advogados: Gilvan Melo de Abreu (OAB: 2250/AL) e outros.Apelantes: Adriana Farias Santos da Silva e outro.Advogados: Abel 
Souza Cândido (OAB: 2284/AL) e outros.Apelado: Município de Japaratinga.Advogados: Thulio Eduardo da Cruz Peixoto (OAB: 
11902/AL) e outros. Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: O Exmº. Sr. Des. relator votou no sentido de 
CONHECER do presente recurso para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a Sentença para julgar procedente a pretensão 
autoral, com o reconhecimento do direito à percepção das diferenças atinentes à URV, em índice a ser defi nido em sede de liquidação 
de Sentença, cabendo ao município o ônus de provar a data em que os pagamentos dos servidores municipais, à época da conversão, 
eram realizados, rejeitando-se a prejudicial de prescrição do fundo de direito, determinando a incidência da correção monetária, a ser 
aplicada a partir do efetivo prejuízo,  utilizando o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E (RE 870.947/SE. Relator: 
Ministro Luiz Fux. Julgado em 20/09/2017),  nos termos da recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal; e com juros de 
mora, a partir do inadimplemento, ou seja, do efetivo prejuízo,  no percentual de 6% (seis por cento) ao ano - ou 0,5% (zero vírgula cinco 
por cento) ao mês -, até 29/06/2009, data anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, que conferiu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 
9.494/1997; e, após a sua vigência, em 30/06/2009, com base no índice de juros aplicados à caderneta de poupança, observando-se, 
para tanto, o marco da prescrição quinquenal,  condenando o réu, por fi m, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por 
cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o disposto no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas, 
em atenção ao disposto no art. 26 da Resolução TJAL nº 19/2007. Suspenso o julgamento em virtude do pedido de vista do Exmº. Sr. 
Des. Paulo Barros da Silva Lima; o Exmº. Sr. Des.  Tutmés Airan de Albuquerque Melo irá aguardar o retorno de vista para o seu 
pronunciamento. 131, Apelação Cível nº 0709911-97.2019.8.02.0001, de Maceió, Apte/Apdo: Alex Cardoso Vasconcelos.Advogado: 
Márcio Feitosa Barbosa (OAB: 14620/AL).Apte/Apdo: Banco BMG S/A.Advogado: Felipe Gazola Vieira Marques (OAB: 14934A/
AL). Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos para, no 
mérito, por idêntica votação, NEGAR-LHES PROVIMENTO aos apelos, e por se tratar de pedido implícito, modifi co a parte dispositiva, 
para determinar a aplicação da taxa SELIC, a partir do arbitramento, no que se refere ao dano moral e do efetivo prejuízo no que tange 
ao dano material, além de majorar os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), com fulcro no art. 85, §11 do Código de 
Processo Civil, fi xando-o, defi nitivamente, em 12% (doze por cento) do valor da condenação, mantendo os demais capítulos da 
Sentença. 132, Apelação Cível nº 0716361-56.2019.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Andrews Barros Lopes.Advogados: Alfredo 
Luís de Barros Palmeira (OAB: 10625/AL) e outros.Apelado: Banco BMG S/A.Advogada: Ana Tereza de Aguiar Valença (OAB: 
33980/PE). Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER o recurso 
interposto, para no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando totalmente a Sentença, declarando a nulidade do contrato 
objeto da demanda, restabelecendo a liminar de fl s. 45/48, bem como, condeno a instituição fi nanceira, a restituir em dobro, os valores 
descontados indevidamente, após a compensação das compras realizadas no cartão de crédito, devendo sobre o dano material recair a 
incidência de correção monetária e juros a partir do efetivo prejuízo, aplicando desde já a taxa selic, além de fi xar a quantia de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês da data da citação até o arbitramento, 
passando, a partir de então, a incidir a taxa Selic. Por fi m, inverto o ônus sucumbencial, condenando o réu ao pagamento das custas e 
honorários advocatícios, que fi xo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.Falou em defesa do apelante , a advogada Drª.  Lyvia 
Renata Galdino da Fonseca .Presente na sessão virtual o advogado do apelado, Dr. Lazaro Roberto Silva Júnior. 133, Apelação Cível 
nº 0700270-36.2020.8.02.0006, de Cacimbinhas, Recorrente: Luzinete da Conceição.Advogados: ELIAS HENRIQUE DOS 
SANTOS FILHO (OAB: 13373/AL) e outro.Recorrido: Banco BMG S/A.Advogada: Marina Bastos da Porciuncula Benghi (OAB: 
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32505/PR). Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER o recurso 
interposto, para no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, reformando totalmente a Sentença, declarando a nulidade do 
contrato objeto da demanda, suspendendo os descontos a título de BMG cartão, ao passo, que condeno a instituição fi nanceira, a 
restituir em dobro, os valores descontados indevidamente, após a compensação do valor efetivamente emprestado (R$  (R$ 1.279,65), 
com a incidência de juros remuneratórios utilizados pela instituição fi nanceira ré nos contratos de empréstimo consignado ou, se mais 
favorável, a taxa média de mercado, devendo sobre o dano material recair a incidência de correção monetária e juros, aplicando desde 
logo a taxa selic, além de fi xar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, incidindo juros de 1% (um por cento) 
ao mês da data da citação até o arbitramento, passando, a partir de então, a incidir a taxa Selic. Por fi m, inverto o ônus sucumbencial, 
condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fi xo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.Falou 
em defesa do apelado, o advogado Dr. Lazaro Roberto Silva Júnior. 134, Apelação Cível nº 0700714-16.2020.8.02.0056, de União dos 
Palmares, Apelante: Banco BMG S/A.Advogado: Felipe Gazola Vieira Marques (OAB: 76696/MG).Apelado: Antonio Bernardo de 
Melo.Advogados: Lyvia Renata Galdino da Fonseca (OAB: 16299/AL) e outros. Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. 
Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso para, no mérito, após acolher parcialmente a prejudicial de mérito, com 
o reconhecimento da prescrição da pretensão de repetição em relação aos valores cobrados à parte autora no período anterior a 
11/09/2015, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, determinando a compensação dos valores utilizados a título de compras no cartão de 
crédito, e por se tratar de pedido implícito, modifi co a parte dispositiva, para determinar que sobre o valor a ser compensado deve incidir 
juros remuneratórios utilizados pela instituição fi nanceira ré nos contratos de empréstimo consignado ou, se mais favorável, a taxa média 
de mercado, mantendo os demais capítulos da Sentença. Presente na sessão virtual a advogada do apelado , Drª.  Lyvia Renata Galdino 
da Fonseca 135, Apelação Cível nº 0700519-89.2019.8.02.0048, de Pão de Açúcar, Apelante: Joaci Lisboa.Advogado: Caio 
Almeida Silva (OAB: 15156/AL).Apelado: Banco BMG S/A.Advogados: João Francisco Alves Rosa (OAB: 17023/BA) e outros. 
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER o recurso interposto, para no 
mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, reformando totalmente a Sentença, declarando a nulidade do contrato objeto da 
demanda, suspendendo os descontos a título de BMG cartão, ao passo, que condeno a instituição fi nanceira, a restituir em dobro, os 
valores descontados indevidamente, após a compensação do valor efetivamente emprestado (R$ 1.198,90), com a incidência de juros 
remuneratórios utilizados pela instituição fi nanceira ré nos contratos de empréstimo consignado ou, se mais favorável, a taxa média de 
mercado, devendo sobre o dano material recair a incidência de correção monetária e juros a partir do efetivo prejuízo, aplicando desde 
logo a taxa selic, além de fi xar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, incidindo juros de 1% (um por cento) 
ao mês da data da citação até o arbitramento, passando, a partir de então, a incidir a taxa Selic. Por fi m, inverto o ônus sucumbencial, 
condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fi xo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. 136, 
Apelação Cível nº 0729186-37.2016.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Amaro Jorge dos Santos Lima.Apelado: ‘Estado de Alagoas.
Procurador: Procurador Geral do Estado de Alagoas (OAB: PGE/AL) e outro. Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. 
Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso interposto para, no mérito, por idêntica votação, NEGAR-LHE 
PROVIMENTO, mantendo a Sentença de improcedência com lastro na prescrição quinquenal, mas alterando, de ofício, os honorários 
advocatícios para 10% (dez por cento), majorando-os em 1% (um por cento) com lastro no art. 85, §11, do CPC/2015, mantendo contudo 
a exigibilidade suspensa nos termos do §3º do art. 98, por serem os sucumbentes benefi ciários da Justiça Gratuita. 137, Apelação Cível 
nº 0700271-70.2019.8.02.0001, de Maceió, Apelante: E. M. G. D..Defensor P: Karine Gonçalves Novaes Fonseca (OAB: 102272/
MG).Apelado: J. dos S..Defensor P: Luciana Martins de Faro (OAB: 6804B/AL) e outro. Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena 
Souza. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso interposto para, no mérito, por idêntica votação, NEGAR-LHE 
PROVIMENTO,fi xando de ofício os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa, observando-se as regras da 
justiça gratuita, mantendo inalterados os demais ditames da Sentença. 138, Apelação Cível nº 0700433-21.2019.8.02.0048, de Pão de 
Açúcar, Recorrente: Aderval Martins da Silva.Advogado: Caio Almeida Silva (OAB: 15156/AL).Recorrido: Banco BMG S/A.
Advogados: Marina Bastos da Porciúncula Benghi (OAB: 10274A/AL) e outro. Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. 
Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER o recurso interposto, para no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, 
reformando totalmente a Sentença, declarando a nulidade do contrato objeto da demanda, suspendendo os descontos a título de BMG 
cartão, ao passo, que condeno a instituição fi nanceira, a restituir em dobro, os valores descontados indevidamente, após a compensação 
do valor efetivamente emprestado (R$ 1.050,00), com a incidência de juros remuneratórios utilizados pela instituição fi nanceira ré nos 
contratos de empréstimo consignado ou, se mais favorável, a taxa média de mercado, devendo sobre o dano material recair a incidência 
de correção monetária e juros a partir do efetivo prejuízo, aplicando desde logo a taxa selic além de fi xar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) a título de danos morais, incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês da data da citação até o arbitramento, passando, a partir 
de então, a incidir a taxa Selic. Por fi m, inverto o ônus sucumbencial, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários 
advocatícios, que fi xo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Falou em defesa do apelado, o advogado Dr. Lazaro Roberto 
Silva Júnior. 139, Apelação Cível nº 0000780-32.2013.8.02.0040, de Atalaia, Apelante: Maria José da Silva.Advogados: José 
Adalberto Petean Júnior (OAB: 7830/AL) e outros.Apelado: MUNICÍPIO DE ATALAIA.Procurador: Márcio Roberto Tenório de 
Albuquerque  Júnior (OAB: 8333/AL) e outros. Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Por unanimidade de 
votos, em CONHECER do presente recurso apelatório, para, no mérito, por idêntica votação, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo 
incólume a Sentença combatida. Em virtude da declaração de suspeição do Exmo. Srº. Des. Paulo Barros da Silva Lima  ; foi sorteado e 
aceitou a convocação para compor o quorum deste julgamento  o Exmo. Srº. Des. Domingos de Araújo Lima Neto 140, Apelação Cível 
nº 0000736-13.2013.8.02.0040, de Atalaia, Apelante: Altamir da Silva Oliveira.Advogados: José Adalberto Petean Júnior (OAB: 
7830/AL) e outros.Apelado: Município de Atalaia.Procurador: Márcio Roberto Tenório de Albuquerque  Júnior (OAB: 8333/AL) e 
outros. Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso 
apelatório, para, no mérito, por idêntica votação, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Sentença combatida. Em virtude da 
declaração de suspeição do Exmo. Srº. Des. Paulo Barros da Silva Lima  ; foi sorteado e aceitou a convocação para compor o quorum 
deste julgamento  o Exmo. Srº. Des. Domingos de Araújo Lima Neto 141, Apelação / Remessa Necessária nº 0010953-
77.2009.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Estado de Alagoas.Apelados: Joao Alfredo Tenorio Lins Guimaraes e outro.Advogado: 
Rodrigo Borges Fontan.Apelada: Ana Paula Cavalcante Carneiro.Advogado: Carlos Henrique Menezes Messias (OAB: 6183/
AL). Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade votos, CONHECER do presente recurso de apelação; e, no 
mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.No mais,  voto  no sentido de CONHECER da Remessa Necessária para reformar, em parte, a 
sentença.Ao fazê-lo:a) -  reconhecer o direito dos autores ao retroativo do adicional de insalubridade somente em relação aos meses de 
julho, agosto, setembro e outubro do ano de 2008; e,b) - determinar o pagamento dos referidos valores retroativos, tomando como base 
de cálculo do adicional de insalubridade o subsídio mínimo da respectiva categoria, com juros a partir do vencimento da obrigação; e 
correção monetária a partir do efetivo prejuízo, observando-se, no que se refere aos índices a decisão do Superior Tribunal de Justiça no 
Resp. 1.495.146/MG.De mais a mais, ao redistribuir o ônus sucumbencial, do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da 
condenação deverá recair sobre o Estado de Alagoas o percentual de 5% (cinco por cento) do valor da condenação em favor do 
causídico das partes autoras; e, sobre as partes autoras = apeladas = recorridas, o percentual de 5% (cinco por cento) do valor da 
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condenação em favor da Procuradoria do Estado.Contudo, considerando que as partes autoras = apeladas são benefi ciárias da justiça 
gratuita, aplica-se ao caso a norma posta no §3º, do art. 98, do CPC/2015, nos termos do voto do Relator. 142, Apelação / Remessa 
Necessária nº 0727370-15.2019.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Município de Maceió.Advogado: Sandro Soares Lima (OAB: 
5801/AL).Apelada: Luciana dos Santos Pereira.Advogados: Rogerio Santos do Nascimento (OAB: 188495/RJ) e outro. Relator: 
Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, CONHECER EM PARTE do recurso; e, na parte conhecida, 
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo, in totum, a sentença de Primeiro Grau.Ao fazê-lo, reconhecer e declarar o direito da parte 
autora à progressão, por mérito, ao Padrão  NE41B3, a partir de dezembro de 2017; e, ao Padrão NE41B4, a contar de dezembro de 
2019.No mais, haja vista a o não provimento do recurso; e, com fulcro no art. 85, §11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios 
sucumbenciais, em face do Município de Maceió = recorrente, para o percentual de 9% (nove por cento) do valor da condenação. 143, 
Embargos de Declaração Cível nº 0023136-12.2011.8.02.0001/50000, de Maceió, Embargante: Tratoral - Tratores de Alagoas S/A.
Advogado: Gustavo Martins Delduque de Macedo (OAB: 7656/AL).Embargado: Ubirajara Gomes de Oliveira Júnior.Advogados: 
Paulo Silveira de Mendonça Fragoso (OAB: 6662/AL) e outro. Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Por 
unanimidade de votos, em CONHECER dos presentes embargos de declaração para, no mérito, ACOLHÊ-LOS EM PARTE, suprindo 
omissões do acórdão, mas sem conferir ao presente feito os efeitos infringentes pleiteados, de modo a ser manter incólume o acórdão 
vergastado, nos termos do voto do relator. Presente na sessão virtual o advogado do embargado Dr. Luiz Antônio Carneiro Lages. 144, 
Embargos de Declaração Cível nº 0000950-50.2008.8.02.0049/50000, de Penedo, Apelante: NEDL - Construções de Dutos do 
Nordeste Ltda..Advogados: Henrique Alves de Melo (OAB: 40642/PE) e outro.Embargada: Vanda Ferreira Santos.Advogados: 
Antonio Tancredo Lins Pereira (OAB: 8413/AL) e outros. Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade 
de votos, em CONHECER dos presentes embargos de declaração para, no mérito, ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE e, assim, emprestar-
lhes efeitos infringentes com a fi nalidade de modifi car o tópico do acórdão embargado relativo aos consectários legais, nos termos do 
voto do relator. 145, Embargos de Declaração Cível nº 0706953-41.2019.8.02.0001/50000, de Maceió, Embargante: Projeto 
Imobiliário Belle Vue Spe Ltdaprojeto.Advogados: Dra. Laryssa Juliana Cesar da Silva (OAB: 11345/AL) e outros.Embargados: 
Karina Nakai de Carvalho Barros e outro.Advogados: Ana Maria Moreira (OAB: 3161/AL) e outros. Relator: Des. Tutmés Airan de 
Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER dos presentes embargos de declaração para, no mérito, 
REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do relator.Por maioria, aplica-se multa de 1% do valor atualizado da causa em desfavor do 
embargante, com fulcro no art. 1.026, § 2º, do CPC, vencido o relator nesse ponto. 146, Embargos de Declaração Cível nº 0070845-
77.2010.8.02.0001/50000, de Maceió, Embargante: Alagoas Água Ltda.Advogados: Deivis Calheiros Pinheiro (OAB: 9577/AL) e 
outro.Embargado: Fazenda Pública Estadual.Procurador: Paulo de Tarso Gonçalves Rodrigues (OAB: 7133/AL). Relator: Des. 
Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Retirado de pauta a pedido do relator ,tendo em vista problemas na publicação do edital no 
DJE 147, Embargos de Declaração Cível nº 0706707-55.2013.8.02.0001/50000, de Maceió, Embargante: Importadora Auto Peças 
Ltda..Advogados: Bruno Paiva de Souza Silva (OAB: 12037/AL) e outros.Embargado: JOSE DALBERON LOURO DA SILVA.
Advogados: FELIPE BRANDÃO ZANOTTO (OAB: 12445/AL) e outro.Embargado: VOLKSWAGEN DO BRASIL &#150; INDÚSTRIA 
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.Advogados: Camila de Moraes Rêgo (OAB: 33667/PE) e outro. Relator: Des. Tutmés Airan 
de Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER dos presentes embargos de declaração para, no mérito, 
REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do relator.Por maioria, aplica-se multa de 1% do valor atualizado da causa em desfavor do 
embargante, com fulcro no art. 1.026, § 2º, do CPC, vencido o relator nesse ponto. 148, Embargos de Declaração Cível nº 0707159-
89.2018.8.02.0001/50000, de Maceió, Embargante: Município de Maceió.Procurador: Vital Jorge Lins Cavalcanti de Freitas (OAB: 
4545/AL) e outro.Embargada: Irenilda Brito de Medeiros.Advogada: Layanne de Barros Pino Lima (OAB: 11793/AL). Relator: 
Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade votos, CONHECER dos Embargos de Declaração opostos; e, no mérito, 
ACOLHÊ-LOS  EM PARTES, sem efeitos modifi cativos. Ao fazê-lo, esclarecer que a correção monetária e os juros de mora devem 
incidir no pagamento das diferenças salariais relativas ao adicional pleiteado desde a data da impetração do Mandado de Segurança sob 
o nº 0707159-89.2018.8.02.0001. Para tanto, deverão ser observados os índices: “... (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% 
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração ofi cial da caderneta de poupança; correção 
monetária: IPCA-E. ...” (=sic), nos termos do voto do Relator. 149, Embargos de Declaração Cível nº 0731396-90.2018.8.02.0001/50000, 
de Maceió, Embargante: Banco Bmg S/A.Advogados: Manuela Sarmento (OAB: 14572A/AL) e outro.Embargado: Anderson Jose 
Costa Santos.Advogado: Isaac Mascena Leandro (OAB: 11966/AL). Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por 
unanimidade de votos, CONHECER dos Embargos de Declaração opostos; e, no mérito, REJEITÁ-LOS, mantendo incólume o Acórdão 
embargado. 150, Embargos de Declaração Cível nº 0802276-42.2020.8.02.0000/50000, de Maceió, Embargante: Banco Volkswagen 
S/A.Advogada: Manuela Motta Moura da Fonte (OAB: 20397/PE).Embargado: Jackson Jacob Silva.Advogado: Adilson Bispo 
dos Santos (OAB: 13046/AL). Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, CONHECER dos 
Embargos de Declaração opostos; e, no mérito, REJEITÁ-LOS. Ao fazê-lo, manter incólume o Acórdão embargado e, por maioria de 
votos, determinar o pagamento de multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do preceituado no 
artigo 1.026, § 2º, do CPC/15, nos termos do voto do Relator. Voto vencido quanto a aplicação da multa,do Exmº. Sr. Des. Tutmés Airan 
de Albuquerque Melo 151, Embargos de Declaração Cível nº 0803963-54.2020.8.02.0000/50000, de Maceió, Embargante: Banco 
Safra S/A.Advogado: Antônio Braz da Silva (OAB: 8736A/AL).Embargado: Antonio Fernando dos Santos Junior.Advogado: 
Allyson Sousa de Farias (OAB: 8763/AL). Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, CONHECER 
dos Embargos de Declaração opostos; e, no mérito, REJEITÁ-LOS. Ao fazê-lo, manter incólume o Acórdão embargado e determinar, por 
maioria de votos, o pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do preceituado no 
artigo 1.026, § 2º, do CPC/15, nos termos do voto do Relator. Voto vencido quanto a aplicação da multa,do Exmº. Sr. Des. Tutmés Airan 
de Albuquerque Melo 152, Embargos de Declaração Cível nº 0804425-11.2020.8.02.0000/50000, de Comarca de Origem do 
Processo ‘’não informado’’, Embargante: DIEGO VALERIANO DA SILVA.Advogados: Jéssica Salgueiro dos Santos (OAB: 14743/
AL) e outros.Embargado: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A (Incorporado Pelo Banco Santander S/a). Relator: 
Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, CONHECER dos Embargos de Declaração opostos; e, no mérito, 
REJEITÁ-LOS. Ao fazê-lo, manter incólume o Acórdão embargado e, por maioria de votos, determinar o pagamento de multa equivalente 
a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do preceituado no artigo 1.026, § 2º, do CPC/15, nos termos do voto do 
Relator.  Voto vencido quanto a aplicação da multa,do Exmº. Sr. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo 153, Embargos de Declaração 
Cível nº 0700264-51.2019.8.02.0010/50000, de Colonia de Leopoldina, Embargante: Banco BMG S/A.Advogados: Fábio Frasato 
Caires (OAB: 124809/SP) e outro.Embargada: Maria Jose da Conceição.Advogado: Henrique Muniz Soubhia (OAB: 49022/PE). 
Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, CONHECER dos Embargos de Declaração opostos; e, 
no mérito, REJEITÁ-LOS, mantendo incólume o Acórdão embargado, determinando, por maioria, o pagamento de multa equivalente a 
2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do preceituado no artigo 1.026, § 2º, do CPC/15, nos termos do voto do 
Relator. Voto vencido quanto a aplicação da multa,do Exmº. Sr. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo 154, Embargos de Declaração 
Cível nº 0808363-14.2020.8.02.0000/50000, de Comarca de Origem do Processo ‘’não informado’’, Embargante: Banco J Safra 
S/A.Advogado: Antônio Braz da Silva (OAB: 8736/AL).Embargado: JAILSON FERNANDES DE OLIVEIRA.Advogada: Adriana 
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Maria Marques Reis Costa (OAB: 4449/AL). Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, 
CONHECER dos Embargos de Declaração opostos; e, no mérito, REJEITÁ-LOS. Ao fazê-lo, manter incólume o Acórdão embargado; e, 
pari passu, por maioria de votos, determinar o pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, 
a teor do preceituado no artigo 1.026, § 2º, do CPC/15, nos termos do voto do Relator. Voto vencido quanto a aplicação da multa,do 
Exmº. Sr. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo 155, Embargos de Declaração Cível nº 0809140-96.2020.8.02.0000/50000, de 
Maceió, Embargante: Banco Volkswagen S/A.Advogada: Manuela Motta Moura da Fonte (OAB: 20397/PE).Embargada: Sarah 
Tayna Lyra Rodrigues.Advogado: Priscila Oliveira Matos Garnecho (OAB: 403224/SP). Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. 
Decisão: Por unanimidade de votos, CONHECER dos Embargos de Declaração opostos; e, no mérito, REJEITÁ-LOS. Ao fazê-lo, manter 
incólume o Acórdão embargado; e, pari passu, por maioria de votos, determinar o pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) 
sobre o valor atualizado da causa, a teor do preceituado no artigo 1.026, § 2º, do CPC/15, nos termos do voto do Relator. Voto vencido 
quanto a aplicação da multa,do Exmº. Sr. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo 156, Embargos de Declaração Cível nº 0809317-
60.2020.8.02.0000/50000, de Comarca de Origem do Processo ‘’não informado’’, Embargante: ELIAS LEOPOLDINO DA SILVA.
Advogados: Fernando Albuquerque (OAB: 5126/AL) e outro.Embargado: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS.Advogados: 
Edney Martins Guilherme (OAB: 9350A/AL) e outro. Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, 
CONHECER dos Embargos de Declaração opostos; e, no mérito, REJEITÁ-LOS. Ao fazê-lo, manter incólume o Acórdão embargado; e, 
pari passu, por maioria de votos, determinar o pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, 
a teor do preceituado no artigo 1.026, § 2º, do CPC/15, nos termos do voto do Relator. Voto vencido quanto a aplicação da multa,do 
Exmº. Sr. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo 157, Embargos de Declaração Cível nº 0717673-77.2013.8.02.0001/50000, de 
Maceió, Embargante: VANIA SOARES FERREIRA e outros.Procurador: Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL) 
e outros.Embargado: Estado de Alagoas.Procurador: Walter Campos de Oliveira (OAB: 7724B/AL). Relator: Des. Fernando 
Tourinho de Omena Souza. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de Declaração opostos, para, no 
mérito, por idêntica votação, REJEITÁ-LOS, mantendo incólume o Acórdão vergastado, aplicando, aos embargantes, por maioria de 
votos, a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do 
caráter manifestamente protelatório destes aclaratórios.Em virtude da declaração de suspeição do Exmo. Srº.. Des. Tutmés Airan de 
Albuquerque Melo ; foi sorteado e aceitou a convocação para compor o quorum deste julgamento  o Exmo. Srº. Des. Domingos de Araújo 
Lima Neto. Presidindo este julgamento o Exmº. Sr. Des. Paulo Barros da Silva Lima 158, Confl ito de competência cível nº 0500280-
19.2019.8.02.0000, de Maceió, Suscitante: Juízo do Juizado da Fazenda Pública Estadual e Municipal.Parte 01: Maria Célia 
Borges de Freitas.Advogado: Felipe de Castro Figueirêdo (OAB: 7526/AL).Suscitado: Juízo da 14ª Vara Cível da Capital - 
Fazenda Municipal.Parte 02: Município de Maceió.Procurador: Diogo Silva Coutinho (OAB: 7489/AL). Relator: Des. Tutmés Airan 
de Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do presente Confl ito de Competência para, no mérito, 
DECLARAR a competência do Juízo de Direito da 14ª Vara Cível da Comarca da Capital -Fazenda Pública Municipal para processar e 
julgar a Ação tombada sob n.º 0713021-41.2018.8.02.0001, devendo ser promovida, com a prioridade que o caso requer, a redistribuição 
do feito. 159, Confl ito de competência cível nº 0500383-26.2019.8.02.0000, de Maceió, Suscitante: Juízo do Juizado da Fazenda 
Pública Estadual e Municipal.Parte 01: Maria das Graças de Oliveira Ramos Taveiros.Advogados: Lindalvo Silva Costa (OAB: 
2164/AL) e outros.Suscitado: Juízo da 14ª Vara Cível da Capital - Fazenda Municipal.Parte 02: Município de Maceió.Procurador: 
Diogo Silva Coutinho (OAB: 7489/AL). Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em 
CONHECER do presente Confl ito de Competência para, no mérito, DECLARAR a competência do Juízo de Direito da 14ª Vara Cível da 
Comarca da Capital -Fazenda Pública Municipal para processar e julgar a Ação tombada sob n.º 0720046-71.2019.8.02.0001, devendo 
ser promovida, com a prioridade que o caso requer, a redistribuição do feito. 160, Confl ito de competência cível nº 0500003-
66.2020.8.02.0000, de Maceió, Suscitante: Juízo do Juizado da Fazenda Pública Estadual e Municipal.Parte 01: Sergio Ramos 
Floering.Advogado: Luiz Macedo Vieira Leite (OAB: 11606B/AL).Suscitado: Juízo da 14ª Vara Cível da Capital - Fazenda Pública.
Parte 02: Município de Maceió.Procurador: Sandro Soares Lima (OAB: 5801/AL). Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. 
Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do presente Confl ito de Competência para DECLARAR a competência do Juízo de 
Direito da 14ª Vara Cível da Comarca da Capital -Fazenda Pública Municipal para processar e julgar a Ação tombada sob n.º 0716463-
15.2018.8.02.0001, devendo ser promovida, com a prioridade que o caso requer, a redistribuição do feito. 161, Confl ito de competência 
cível nº 0500011-43.2020.8.02.0000, de Maceió, Suscitante: Juízo do Juizado da Fazenda Pública Estadual e Municipal.Parte 01: 
Gilvan Alves Barbosa.Advogados: Alexandre Timotéo Guedes (OAB: 14677/AL) e outro.Suscitado: Juízo da 14ª Vara Cível da 
Capital - Fazenda Muncipal.Parte 02: Município de Maceió.Procurador: Diogo Silva Coutinho (OAB: 7489/AL). Relator: Des. 
Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do presente Confl ito de Competência para 
DECLARAR a competência do Juízo de Direito da 14ª Vara Cível da Comarca da Capital -Fazenda Pública Municipal para processar e 
julgar a Ação tombada sob n.º 0716406-60.2019.8.02.0001, devendo ser promovida, com a prioridade que o caso requer, a redistribuição 
do feito. 162, Confl ito de competência cível nº 0500012-28.2020.8.02.0000, de Maceió, Suscitante: Juízo do Juizado da Fazenda 
Pública Estadual e Municipal.Parte 01: José Erick de Amorim Albuquerque.Advogado: José Basilio da Silva Júnior (OAB: 13820/
AL).Suscitado: Juízo da 14ª Vara Cível da Capital - Fazenda Muncipal.Parte 02: Município de Maceió.Procurador: Diogo Silva 
Coutinho (OAB: 7489/AL). Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do 
presente Confl ito, para, no mérito, DECLARAR a competência do Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca da Capital - Fazenda Pública 
Municipal para processar e julgar a Ação tombada sob n.º 0714404-20.2019.8.02.0001, devendo ser promovida, com a prioridade que o 
caso requer, a redistribuição do feito. 163, Confl ito de competência cível nº 0500041-78.2020.8.02.0000, de Maceió, Suscitante: 
Juízo da 14ª Vara Cível da Capital / Fazenda Municipal.Suscitado: Juízo da 31ª Vara Cível da Capital - Fazenda Pública Estadual 
e Juizado da Fazenda Pública Adjunto. Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em 
CONHECER do presente Confl ito, para, no mérito, DECLARAR a competência do Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca da Capital - 
Fazenda Pública Municipal para processar e julgar o processo de n.º 0710621-54.2018.8.02.0001, mantendo a validade dos atos 
eventualmente praticados pelos juízo incompetente, até que sobrevenha decisão em sentido contrário do juízo competente. 164, 
Confl ito de competência cível nº 0500054-77.2020.8.02.0000, de Maceió, Suscitante: Juízo da 31° Vara Cível da Comarca da 
Capital e Juizado Adjunto da Fazenda Pública Estadual e Municipal/AL.Parte 01: Liliane dos Santos Oliveira.Advogado: Ítalo 
Ferro de Souza (OAB: 9033/AL).Suscitado: Juizo de Direito da 14ª Vara Cível da Capital - Fazenda Municipal.Parte 02: Município 
de Maceió.Procurador: Diogo Silva Coutinho (OAB: 7489/AL). Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Por 
unanimidade de votos, em CONHECER do presente Confl ito de Competência para, no mérito, DECLARAR a competência do Juízo de 
Direito da 14ª Vara Cível da Comarca da Capital -Fazenda Pública Municipal para processar e julgar a Ação tombada sob n.º 0732119-
66.2019.8.02.0001, devendo ser promovida, com a prioridade que o caso requer, a redistribuição do feito. 165, Confl ito de competência 
cível nº 0500058-17.2020.8.02.0000, de Maceió, Suscitante: Juízo da 31° Vara Cível da Comarca da Capital e Juizado Adjunto da 
Fazenda Pública Estadual e Municipal/AL.Parte 01: Maria Cícera da Silva.Advogado: Alberto Jorge Cavalcante Lins (OAB: 6500/
AL).Suscitado: Juizo de Direito da 14ª Vara Cível da Capital - Fazenda Municipal.Suscitado: Município de Maceió.Procurador: 
Diogo Silva Coutinho (OAB: 7489/AL). Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em 
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CONHECER do presente Confl ito de Competência para, no mérito, DECLARAR a competência do Juízo de Direito da 14ª Vara Cível da 
Comarca da Capital -Fazenda Pública Municipal para processar e julgar a Ação tombada sob n.º 0702596-81.2020.8.02.0001, devendo 
ser promovida, com a prioridade que o caso requer, a redistribuição do feito. 166, Confl ito de competência cível nº 0500068-
61.2020.8.02.0000, de Maceió, Suscitante: Juízo da 31° Vara Cível da Comarca da Capital e Juizado Adjunto da Fazenda Pública 
Estadual e Municipal/AL.Parte 01: Adriana Leite da Silva.Advogados: Victor Alexandre Peixoto Leal (OAB: 5463/AL) e outros.
Suscitado: Juízo da 14ª Vara Cível da Capital - Fazenda Muncipal.Parte 02: Município de Maceió.Procurador: Diogo Silva 
Coutinho (OAB: 7489/AL). Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do 
presente Confl ito de Competência para, no mérito, DECLARAR a competência do Juízo de Direito da 14ª Vara Cível da Comarca da 
Capital -Fazenda Pública Municipal para processar e julgar a Ação tombada sob n.º 0702284-08.2020.8.02.0001, devendo ser promovida, 
com a prioridade que o caso requer, a redistribuição do feito. 167, Confl ito de competência cível nº 0500076-38.2020.8.02.0000, de 
Maceió, Suscitante: Juízo da 31° Vara Cível da Comarca da Capital e Juizado Adjunto da Fazenda Pública Estadual e Municipal.
Parte 01: Eleida Nascimento dos Santos Freitas.Advogado: Irenilze Barros Marinho da Silva (OAB: 4924/AL).Parte 02: Município 
de Maceió.Procurador: Diogo Silva Coutinho (OAB: 7489/AL).Suscitado: Juízo da 14ª Vara Cível da Capital - Fazenda Muncipal. 
Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do presente Confl ito de 
Competência para DECLARAR a competência do Juízo de Direito da 14ª Vara Cível da Comarca da Capital -Fazenda Pública Municipal 
para processar e julgar a Ação tombada sob n.º 0704134-97.2020.8.02.0001, devendo ser promovida, com a prioridade que o caso 
requer, a redistribuição do feito. 168, Confl ito de competência cível nº 0500334-48.2020.8.02.0000, de Maceió, Suscitante: Juízo da 
16ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual.Parte 01: Município de Maceió.Suscitado: Juízo da 15ª Vara Cível da Capital / 
Fazenda Municipal.Parte 02: Companhia de Habitação de Alagoas - COHAB. Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. 
Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do confl ito negativo de competência, para DECLARAR a competência do juízo da 
15ª Vara Cível da Capital - suscitado - para processar e julgar o feito de nº 0166172-59.2004.8.02.0001, mantida a validade dos atos 
praticados pelo juízo suscitante. 169, Confl ito de competência cível nº 0500351-84.2020.8.02.0000, de Maceió, Parte 01: Linaura de 
Souza Santos.Advogados: Maria de Lourdes Xavier de Andrade (OAB: 13722/AL) e outro.Suscitante: Juízo do Juizado da 31° 
Vara Cível da Capital - Fazenda Pública e Juizado da Fazenda Pública Adjunto.Parte 02: Município de Maceió.Procurador: Diogo 
Silva Coutinho (OAB: 7489/AL).Suscitado: Juízo do Juizado da 14ª Vara Cível da Capital - Fazenda Municipal. Relator: Des. 
Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do presente Confl ito de Competência para, no 
mérito, DECLARAR a competência do Juízo de Direito da 14ª Vara Cível da Comarca da Capital -Fazenda Pública Municipal para 
processar e julgar a Ação tombada sob n.º 0730686-36.2019.8.02.0001, devendo ser promovida, com a prioridade que o caso requer, a 
redistribuição do feito. 170, Confl ito de competência cível nº 0500440-10.2020.8.02.0000, de Maceió, Suscitante: Juízo do Juizado 
da 16ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual.Suscitado: Juízo do Juizado da 15ª Vara Cível da Capital / Fazenda Municipal. 
Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do confl ito negativo de 
competência, para DECLARAR a competência do juízo da 15ª Vara Cível da Capital - suscitado - para processar e julgar o feito de nº 
0166016-71.2004.8.02.0001, mantida a validade dos atos praticados pelo juízo suscitante. 171, Confl ito de competência cível nº 
0500961-52.2020.8.02.0000, de Maceió, Suscitante: Juízo da 29º Vara Cível da Capital-Confl itos Agrários, Possessórias e Imissão 
na Posse.Suscitado: Juízo da 13ª Vara Cível da Capital. Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade 
de votos, em CONHECER do confl ito negativo de competência para, no mérito, DECLARAR a competência do juízo suscitado - 13ª Vara 
Cível da Capital - para processar e julgar a ação tombada sob o nº 0724901-35.2015.8.02.0001. 172, Confl ito de competência cível nº 
0500227-67.2021.8.02.0000, de Maceió, Parte 01: João Péricles Ferreira dos Santos (Representado(a) por sua Mãe) Carla Tereza 
dos Santos.Defensor P: Manuella de Araújo Carvalho (OAB: 8630/AL).Suscitante: Juízo do Juizado da 30ª Vara Cível da Capital 
- Fazenda Pública e Juizado Esp. Fazenda Pública Adjunto - Saúde Pública.Parte 02: Município de Maceió.Defensor P: João Luiz 
Lobo Silva (OAB: 5032/AL).Suscitado: Juízo do Juizado da 28º Vara Infância e Juventude da Capital. Relator: Des. Tutmés Airan 
de Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do presente confl ito de competência e DECLARAR a 
competência do juízo suscitante, da 30ª Vara Cível da Capital - Fazenda Pública e Juizado Esp. Fazenda Pública Adjunto - Saúde 
Pública, para processar e julgar os autos de nº 0700218-79.2020.8.02.0090. 173, Confl ito de competência cível nº 0500233-
74.2021.8.02.0000, de Maceió, Suscitante: Juízo da 28º Vara Infância e Juventude da Capital.Suscitado: Juízo da 30ª Vara Cível 
da Capital - Fazenda Pública e Juizado Esp. Fazenda Pública Adjunto - Saúde Pública. Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque 
Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do presente confl ito de competência e DECLARAR a competência do juízo 
suscitante, da 28ª Vara Cível da Capital - Infância e Juventude, para processar e julgar os autos de nº 0727619-29.2020.8.02.0001, 
mantendo a validade dos atos eventualmente praticados pelo juízo incompetente, até que sobrevenha decisão em contrário do juízo 
competente. 174, Confl ito de competência cível nº 0500377-48.2021.8.02.0000, de Maceió, Suscitante: Juízo da 16ª Vara Cível da 
Capital / Fazenda Estadual.Suscitado: Juízo da 15ª Vara Cível da Capital / Fazenda Municipal. Relator: Des. Tutmés Airan de 
Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do confl ito negativo de competência, para DECLARAR a 
competência do juízo da 15ª Vara Cível da Capital - suscitado - para processar e julgar o feito de nº 0011674-92.2010.8.02.0001, mantida 
a validade dos atos praticados pelo juízo suscitante. 175, Confl ito de competência cível nº 0500394-84.2021.8.02.0000, de Maceió, 
Suscitante: Juízo da 29º Vara Cível da Capital-Confl itos Agrários, Possessórias e Imissão na Posse.Suscitado: Juízo da 8ª Vara 
Cível da Capital. Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Decisão: Por unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO 
o presente confl ito de competência, determinando a remessa do feito de origem ao juízo que se reconheceu competente. 176, Confl ito 
de competência cível nº 0500326-71.2020.8.02.0000, de Maceió, Suscitante: Juízo da 11ª Vara Cível da Capital.Suscitado: Juízo 
da 17ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual.Terceiro I: Companhia Alagoana de Recursos H e Patrimoniais.Advogada: 
Rosemary Francino Ferreira (OAB: 4713/AL).Terceiro I: Elias Leite Rocha. Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. 
Decisão: Por unanimidade de votos, em CONHECER do presente confl ito negativo de competência para, no mérito, DECLARAR a 
competência da 11ª Vara Cível da Capital para processar e julgar o processo de nº 0727734-26.2015.8.02.0001, anulando a sentença 
proferida pela 17ª Vara Cível da Capital, mas mantendo a validade dos demais atos eventualmente praticados pelos juízos incompetentes, 
até nova decisão em contrário do juízo competente. Em virtude da declaração de suspeição do Exmo. Srº. Des. Paulo Barros da Silva 
Lima ; foi sorteado e aceitou a convocação para compor o quorum deste julgamento  o Exmo. Srº. Des. Alcides Gusmão da Silva. 177, 
Apelação Cível nº 0748642-75.2013.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Município de Maceió.Procurador: Gustavo Brasil de Arruda.
Apelado: COMERCIAL CARMELO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.Defensor P: Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 
6020/AL). Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso; e, no mérito, por 
idêntica votação, DAR-LHE PROVIMENTO.Ao fazê-lo, RECONHECER E DECLARAR a nulidade da sentença recorrida; e, DETERMINAR 
o retorno do feito à origem, para regular prosseguimento da ação de execução, nos termos do voto do Relator. 178, Apelação Cível nº 
0753049-27.2013.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Município de Maceió.Advogado: Gustavo Brasil de Arruda.Apelado: ROGERIO 
RODRIGUES DOS SANTOS.Defensor P: Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL). Relator: Des. Paulo Barros da Silva 
Lima. Decisão: Por unanimidade dos votos, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/15, no sentido de  NÃO CONHECER do 
presente recurso de apelação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do voto 
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do Relator. 179, Apelação Cível nº 0843065-85.2017.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Município de Maceió.Procurador: Procurador 
Geral do Município de Maceió (OAB: PG).Apelado: Uni Compra Supermercados Ltda.Defensor P: Defensoria Pública do Estado 
de Alagoas (OAB: D/AL). Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso; e, no 
mérito, por idêntica votação, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Dispensado o reexame necessário, em razão da análise integral da matéria 
no bojo do presente recurso.Ao fazê-lo, fi xar os honorários sucubenciais, ex off ício, no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito 
econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC/15; e, majorar os honorários recursais em 1% (um por cento) sobre a 
mesma base de cálculo, que somados à condenação anterior, totalizam 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico 
obtido, que deve ser revertido ao FUNDEPAL Fundo de Desenvolvimento e Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Alagoas. 
180, Apelação Cível nº 0821767-37.2017.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Município de Maceió.Advogado: Gustavo Brasil de 
Arruda.Apelado: Eunice da Silva Me. Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, CONHECER do 
recurso; e, no mérito, por idêntica votação, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. 181, Apelação Cível nº 
0827726-86.2017.8.02.0001, de Maceió, Apelante: Município de Maceió.Procurador: Procurador Geral do Município (OAB: P/GM).
Apelada: Luzinira Gomes de Lima. Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima. Decisão: Por unanimidade de votos, CONHECER do 
recurso; e, no mérito, por idêntica votação, DAR-LHE PROVIMENTO.Ao fazê-lo, RECONHECER E DECLARAR a nulidade da sentença 
recorrida; e, DETERMINAR o retorno do feito à origem, para regular prosseguimento da ação de execução, nos termos do voto do 
Relator. Congratulações: Com a palavra o Exmo. Sr. Des. Presidente Tutmés Airan de Albuquerque Melo agradeceu aos Exmos. Srs. 
Des.s Alcides Gusmão da Silva e o Des. Domingos de Araújo Neto, por sempre aceitarem as convocações desta Câmara. Pedindo a 
palavra o Exmo. Sr. Des. Alcides Gusmão da Silva agradeceu as palavras, colocando-se sempre a disposição desta 1ª Câmara Cível. 
Associou-se as palavras o Des. Domingos de Araújo Neto. E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual, para constar, 
eu, Belª. Margarida Maria Melo, Secretária desta Câmara, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente e publicada. 

Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
 Presidente da 1ª Câmara Cível

1ª Câmara Cível

Conclusões de Acórdãos nos termos do art. 943, § 2º, do CPC. 

30 Apelação Cível nº 0001053-73.2011.8.02.0042 , de Coruripe, Vara do 1º Ofício de Coruripe
Apelante : Banco do Brasil

Advogado : Sérvio Túlio de Barcelos (OAB: 12855A/AL)
Advogado : José Arnaldo Janssen Nogueira (OAB: 12854A/AL)
Advogada : Sílvia Helena Calheiros da Costa (OAB: 8393/AL)
Advogado : Vítor Antônio Teixeira Gaia (OAB: 8879/AL)
Advogado : Rodoldo de Alcântara França (OAB: 9276/AL)
Apelado : Sebastião Mizael Duarte
Advogado : Edmundo Vasconcelos Souza de Almeida (OAB: 8121/AL)
Advogado : Darlan Joaquim Cavalcanti da Silva (OAB: 10096/AL)
Apelada : Eliete Viana Duarte
Advogado : Edmundo Vasconcelos Souza de Almeida (OAB: 8121/AL)
Advogado : Darlan Joaquim Cavalcanti da Silva (OAB: 10096/AL)
Apelado : Brasilseg Companhia de Seguros
Advogado : Juliana Marques Modesto Leahy (OAB: 7794/AL)
Relator: Juiz Conv. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, 

DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE RELATIVOS A SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO. 
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A. ALEGAÇÃO DE 
NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL E 
INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ENSEJADOR DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 
DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-
FÉ VERIFICADA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE 
E PROPORCIONALIDADE E DE ACORDO COM PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PLEITO DE REDUÇÃO DOS 
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, OS QUAIS, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, FORAM FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO DE 20% 
(VINTE POR CENTO). ACOLHIDO. CAUSA QUE NÃO ENVOLVE COMPLEXIDADE. HONORÁRIOS REDUZIDOS PARA 15% (QUINZE 
POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO ÍNDICE A SER UTILIZADO NOS CONSECTÁRIOS 
LEGAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.  

1 Apelação Cível nº 0001831-03.2012.8.02.0044 , de Marechal Deodoro, 2ª Vara Cível e Criminal de Marechal Deodoro
Apelante : Judilene Souto Barros Soares

Advogado : Rodrigo Menezes de Holanda Padilha (OAB: 7951/AL)
Apelado : Município de Marechal Deodoro
Procurador : Alessandro José de Oliveira Peixoto (OAB: 6126/AL)
Procurador : Eliane Pereira de Lazari (OAB: 8341/AL)
Apelado : Fundo de Aposentadoria e Pensão do Município de Marechal Deodoro
Advogado : Rommel da Cunha Lima Júnior (OAB: 8421/AL)
Apelante : Fundo de Aposentadoria e Pensão do Município de Marechal Deodoro
Procurador : Rommel da Cunha Lima Júnior (OAB: 8421/AL)
Apelada : Judilene Souto Barros Soares
Advogado : Rodrigo Menezes de Holanda Padilha (OAB: 7951/AL)
Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
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EMENTA :APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO E 
RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.  PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 
SUSCITADA PELO ENTE MUNICIPAL EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEITADA.- RECURSO DO FUNDO DE APOSENTADORIA 
E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. 
MÉRITO. ILEGALIDADE DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. TESE AFASTADA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO 
DA AUTOTUTELA. POSSIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO REVER E ANULAR SO SEUS PRÓPRIOS AUTOS. INVASÃO NA 
ESFERA JURÍDICA DOS INTERESSES INDIVIDUAIS DO ADMINISTRADO QUE OBRIGA A INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AOS COROLÁRIOS DA AMPLA DEFESA E DO 
CONTRADITÓRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. LEI Nº 9.784/1999. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO 
STJ.RECURSO CONHECIDO E  NÃO PROVIDO. RECURSO DE JUDILENE SOUTO BARRO SOARES. PERCEPÇÃO DOS VALORES 
RETROATIVOS DESDE A DATA DA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. TESE ACOLHIDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUE 
TEM O CONDÃO DE SUSPENDER A PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 
REFORMA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL QUE DEVE SE DAR EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 85, §4º, II, CPC. 
OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO §3º DO ART. 85 DO CPC. - HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL 
ARBITRADO NA PROPORÇÃO DE 1/10, OBSERVADO O LIMITE MÁXIMO DE 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RESP 1.741.829/
MG.- À UNANIMIDADE.

29 Apelação Cível nº 0007451-91.2013.8.02.0001 , de Maceió, 16ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual
Apelante : Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Servicos de Saude no Estado de Alagoas

Advogado : Plínio Góes Filho (OAB: 2328/AL)
Advogado : Ricardo de Medeiros Armstrong (OAB: 5752/AL)
Advogado : Elisirene Melo de Oliveira Caldas (OAB: 1422/AL)
Apelado : Funglaf - Fundação Governador Lamenha Filho
Advogado : Jeff erson Luiz de Barros Costa (OAB: 1584/AL)
Advogado : José Damião dos Santos (OAB: 1596/AL)
Advogado : Ronaldo Félix de Oliveira (OAB: 2614/AL)
Apelado : Uncisal - Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas
Procurador : Rudérico Mentasti (OAB: 1432/AL)
Relator: Juiz Conv. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DISSÍDIO COLETIVO. 

REAJUSTE DE 70,28% (SETENTA INTEIROS E VINTE E OITO DÉCIMOS POR CENTO) RELATIVO AO EXPURGO INFLACIONÁRIO 
DO ANO DE 1989. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM 
CÍVEL EM RAZÃO DA MATÉRIA TRABALHISTA SUSCITADA EM PETIÇÃO APARTADA. INACATADA. SERVIDOR PÚBLICO 
ADMITIDO CELETISTA, PORÉM, POSTERIORMENTE CONVERTIDO A ESTATUTÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. 
ENTENDIMENTO RECENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO QUAL A CAUSA É DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
COMUM, AINDA QUE AS VERBAS REQUERIDAS SEJAM DE NATUREZA TRABALHISTA E RELATIVAS AO PERÍODO ANTERIOR À 
ALTERAÇÃO DO REGIME DE TRABALHO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA 8018. APELAÇÃO DO SINDICATO DOS EMPREGADOS 
EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NO ESTADO DE ALAGOAS. PRETENSÃO DE REFORMA PARA A PROCEDÊNCIA 
ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA AUTORIZADORA DO DISSÍDIO. ACATADO. JULGADOR QUE SE 
LIMITA A VERIFICAR SE ESTÃO PRESENTES OS FATOS QUE A SENTENÇA NORMATIVA RELACIONOU ÀS CONSEQUÊNCIAS 
QUE O RECLAMANTE PRETENDE QUE SEJAM PRODUZIDAS. AVERIGUAÇÃO APENAS DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 
ART. 872, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT. POSSIBILIDADE DA AÇÃO DE 
CUMPRIMENTO RECAIR SOBRE TODAS AS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS AO RECLAMADO NA SENTENÇA NORMATIVA E POR ELE 
NÃO CUMPRIDAS. ART. 5º DO DECRETO-LEI N.º 15/1966 E 767 DA CLT. VEDAÇÃO À DISCUSSÃO DO CONTEÚDO DA SENTENÇA 
NORMATIVA BASE. SENTENÇA DESTA AÇÃO DE CUMPRIMENTO REFORMADA. PROCEDÊNCIA VERIFICADA. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO NOS AUTOS. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E  PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

19 Apelação Cível nº 0700556-23.2017.8.02.0037 , de São Sebastião, Vara do Único Ofício do São Sebastião
Apelante : Antonino Rodrigues

Advogado : Anderson Marcelo Felix Palmeira (OAB: 14539/AL)
Advogada : Luciana da Silva Santos Oliveira (OAB: 12371/AL)
Apelado : Banco Bradesco S / A
Advogado : Wilson Sales Belchior (OAB: 17314/CE)
Advogado : Thúlio Madeiro Aprato Pinheiro (OAB: 7927/AL)
Apelado : Bradesco Seguro Ltda.
Advogado : João Alves Barbosa Filho (OAB: 4246/PE)
Advogado : Cláudio César de Andrade (OAB: 3705/PE)
Advogada : Camilla Barbosa Pessoa de Melo (OAB: 30701/PE)
Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE SAQUE/RESGATE EM INVESTIMENTO 

SEM AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DA CONTA, AUTOR DA DEMANDA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS 
DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ASSINATURA DO RECIBO DE RECEBIMENTO MUITO SEMELHANTE ÀQUELA 
APOSTA NA DOCUMENTAÇÃO DO AUTOR/APELADO. ÁUDIO REVELANDO AUTORIZAÇÃO DO AUTOR PARA REALIZAÇÃO DO 
RESGATE. RESPONSABILIDADE CIVIL DA APELADA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

20 Apelação Cível nº 0707930-67.2018.8.02.0001 , de Maceió, 24ª Vara Cível da Capital / Família
Apelante : S. F. B. L. de C.

Advogado : Rachel Cabus Moreira Leahy (OAB: 3355B/AL)
Advogada : Ingrid Patriota de Carvalho Albuquerque Gomes (OAB: 13903/AL)
Advogada : Nathália Moreira Leahy (OAB: 11175/AL)
Advogado : Gilvan de Albuquerque Fernandes Gomes (OAB: 9157/AL)
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Apelado : G. T. S. J.
Advogado : Paulo Jacinto do Nascimento (OAB: 1505/AL)
Advogado : Paulo Emanuel Arruda do Nascimento (OAB: 8292/AL)
Advogado : Emílio Augusto Rodriguesde Alencar (OAB: 8306/AL)
Advogado : Fabiano de Amorim Jatobá (OAB: 5675/AL)
Advogado : Felipe Rodrigues Lins (OAB: 6161/AL)
Advogado : Thiago Rodrigues de Pontes Bomfi m (OAB: 6352/AL)
Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSOS C/C ESTIPULAÇÃO DE GUARDA E CONVIVÊNCIA E 

ALIMENTOS. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS NA CONSTÂNCIA DO 
CASAMENTO EM NOME DE APENAS UM  DOS LITIGANTES.  PRESENTE PROVA DE QUE HOUVE REVERSÃO DOS VALORES 
EM BENEFÍCIO DA UNIDADE FAMILIAR, DEVE O CÔNJUGE NÃO CONTRATANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DA METADE. ART. 
1.643 E 1.644, AMBOS DO CC/02. DIREITO À VISITAÇÃO. PERÍODO ESTIPULADO PELO JUÍZO A QUO MAIOR QUE O REQUERIDO. 
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.589, DO CC. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. 
ALIMENTOS. TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES A SEREM RATEADOS PARA OS DOIS FILHOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. 
ACOLHIDO. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE (PRESUMIDA) E POSSIBILIDADE.  HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
FIXAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO 
PROVIDO. À UNANIMIDADE.

31 Apelação Cível nº 0729938-77.2014.8.02.0001 , de Maceió, 9ª Vara Cível da Capital
Apelante : Partido do Movimento Democrático Brasileiro em Alagoas - PMDB/AL

Advogado : Igor Franco Pereira dos Santos (OAB: 8139/AL)
Advogado : Felipe de Carvalho Cordeiro (OAB: 8521/AL)
Apelante Adesiv : Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores - PT
Advogado : Igor Carvalho Olegário de Souza (OAB: 9979/AL)
Advogado : Rafael Monteiro Brito (OAB: 11752/AL)
Apelante Adesiv : Diretório Estadual do Partido Verde - PV
Advogada : ALÍCIA MARIZ FERREIRA (OAB: 13613/AL)
Apelado : 082 Produções Ltda
Advogado : Rodrygo Tiago de Oliveira Bezerra (OAB: 7598/AL)
Advogado : Carlos Alberto Amorim Bezerra (OAB: 8208/AL)
Relator: Juiz Conv. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÕES CÍVEIS ADESIVAS. AÇÃO DE COBRANÇA. CAMPANHA ELEITORAL. APELAÇÕES 

CÍVEIS ADESIVAS INTERPOSTAS POR CO-LITIGANTES PASSIVOS SEM QUE O POLO ATIVO DA AÇÃO TENHA INTERPOSTO 
RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO ADESIVA QUANDO O RECURSO PRINCIPAL 
FORA PROPOSTO POR INTEGRANTE DO MESMO POLO, EM SUCUMBÊNCIA MÚLTIPLA PARALELA. APELAÇÕES ADESIVAS NÃO 
CONHECIDAS. APELAÇÃO PRINCIPAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA 
DOS ARTS. 6º, 17 E 29 DA LEI FEDERAL Nº 9.504/1997 E DO ART. 265 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. NÃO CONFIGURADA 
A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS PARTIDOS POLÍTICOS NÃO SIGNATÁRIOS DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE 
DOCUMENTOS DOS AUTOS SUFICIENTES A RESPALDAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO PRINCIPAL 
CONHECIDO E PROVIDO, PARA ACOLHER A PRELIMINAR E RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELANTE. MÉRITO 
NÃO CONHECIDO, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 938 DO CPC. APELAÇÕES ADESIVAS NÃO CONHECIDAS. INVERSÃO DO ÔNUS 
DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE APELADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% DO VALOR 
DA CONDENAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

2 Agravo de Instrumento nº 0800027-21.2020.8.02.0000 , de Maceió, 16ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual
Agravante : Estado de Alagoas

Procurador : Luciana Frias dos Santos (OAB: 834769/SE)
Agravado : José Henrique Gama Lins
Advogado : Marcos Silveira Porto (OAB: 3260/AL)
Agravada : Cláudia Marcia de Lima Araújo
Advogado : Marcos Silveira Porto (OAB: 3260/AL)
Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A COISA JULGADA PELA 

ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS 
LEGAIS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA, MATÉRIA DISCUTIDA NOS TEMAS Nº 905/STJ E Nº 810/STF.  POSSIBILIDADE DO 
DECISUM OBJURGADO MODIFICAR A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS APLICÁVEIS, PORQUANTO OS CONSECTÁRIOS 
LEGAIS SÃO OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO, CUJO CARÁTER É ESSENCIALMENTE PROCESSUAL, DE MANEIRA QUE 
EVENTUAIS ALTERAÇÕES LEGAIS DEVEM SER IMEDIATAMENTE APLICADAS ÀS DEMANDAS JUDICIAIS EM TRAMITAÇÃO 
E ÀQUELAS EM QUE JÁ SE OPEROU O TRÂNSITO EM JULGADO E ESTEJAM EM FASE DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE 
ADEQUAR OS PARÂMETROS DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS AOS DITAMES LEGAIS VÁLIDOS NO MUNDO JURÍDICO, SEM QUE 
ISSO CONFIGURE OFENSA À COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO 
PROVIDO. UNANIMIDADE.

3 Agravo de Instrumento nº 0800549-48.2020.8.02.0000 , de Arapiraca, 4ª Vara Cível de Arapiraca / Fazenda Pública
Agravante : Município de Craíbas/AL

Advogado : Maryny Dyellen Barbosa Alves Brandão (OAB: 8128/AL)
Agravado : José Aparecido da Silva
Defensor P : Henio Ferreira de Miranda Junior (OAB: 10051/RN)
Defensor P : Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL)
Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento
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Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERLOCUTÓRIA DE ORIGEM QUE DETERMINOU NOMEAÇÃO E POSSE DOS 

AGRAVADOS PARA O CARGO DE MOTORISTA. CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CRAÍBAS/AL. CARGO DE MOTORISTA. 
EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME, PARA O REFERIDO 
CARGO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE 
SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÕES À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. 
EFEITOS FINANCEIROS QUE SÃO CONSEQUÊNCIA DA TUTELA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. AGRAVO 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

2 Agravo de Instrumento nº 0802880-03.2020.8.02.0000 , de Maceió, 9ª Vara Cível da Capital
Agravante : Ana Paula Cirilo Castelo Branco

Advogado : GABRYEL CELVES SAMPAIO FREIRE GUERREIRO (OAB: 17393/AL)
Agravado : Boaterra Veículos Ltda
Advogado : Gustavo César Leal Farias (OAB: 13799B/AL)
Advogado : Matheus Luiz Cavalcante Farias de Barros Lima (OAB: 12957/AL)
Advogado : José Fernandes Costa Neto (OAB: 13190/AL)
Agravado : General Motors do Brasil Ltda
Advogado : Júlio César Goulart Lanes (OAB: 9340A/AL)
Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PELO RITO COMUM. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O 

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE 
HIPOSSUFICIÊNCIA É SUFICIENTE PARA O DEFERIMENTO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INTELIGÊNCIA DO ART. 99 §3º, DO 
CPC/15. ALÉM DISSO, A RECORRENTE CUIDOU DE ACOSTAR DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO 
VENCIMENTOS EM QUANTIA DUAS VEZES MENOR QUE O VALOR DA CUSTAS. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. PRECEDENTES 
JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO  E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

3 Agravo de Instrumento nº 0802887-92.2020.8.02.0000 , de Maceió, 4ª Vara Cível da Capital
Agravante : Banco do Brasil

Advogado : Nelson Willian Frartoni Rodrigues (OAB: 9395/AL)
Agravado : Incpp - Instituto Nacional dos Investidores Em Caderneta de Poupança
Advogado : Denys Blinder (OAB: 12853A/AL)
Advogado : Fernando Igor Abreu Costa (OAB: 9958/AL)
Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS 

DA CADERNETA DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À DISCUSSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, 
UMA VEZ QUE NÃO INCLUÍDOS NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO QUE AS CADERNETAS DE POUPANÇA POSSUEM 
DATA-BASE NA SEGUNDA QUINZENA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RISCO 
DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. RE Nº 626.307. SUPERADA. DETERMINAÇÕES 
QUE NÃO ALCANÇAM O PRESENTE CASO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

1 Agravo de Instrumento nº 0805631-94.2019.8.02.0000 , de Maceió, 3ª Vara Cível da Capital
Agravante : Erilene Mª Barbosa de Medeiros

Advogado : Luiz Gustavo Santana de Carvalho (OAB: 6125/AL)
Advogado : Carlos Henrique Menezes Messias (OAB: 6183/AL)
Agravante : José Gomes da Silva
Advogado : Luiz Gustavo Santana de Carvalho (OAB: 6125/AL)
Advogado : Carlos Henrique Menezes Messias (OAB: 6183/AL)
Agravante : José Ferreira de Mendonça
Advogado : Luiz Gustavo Santana de Carvalho (OAB: 6125/AL)
Advogado : Carlos Henrique Menezes Messias (OAB: 6183/AL)
Agravante : Jorge VI Lamenha Lins
Advogado : Luiz Gustavo Santana de Carvalho (OAB: 6125/AL)
Advogado : Carlos Henrique Menezes Messias (OAB: 6183/AL)
Agravante : Joaquim José da Fonseca Neto
Advogado : Luiz Gustavo Santana de Carvalho (OAB: 6125/AL)
Advogado : Carlos Henrique Menezes Messias (OAB: 6183/AL)
Agravante : Genilson Sarmento Lins
Advogado : Luiz Gustavo Santana de Carvalho (OAB: 6125/AL)
Advogado : Carlos Henrique Menezes Messias (OAB: 6183/AL)
Agravante : Francisco Fonseca Vieira
Advogado : Luiz Gustavo Santana de Carvalho (OAB: 6125/AL)
Advogado : Carlos Henrique Menezes Messias (OAB: 6183/AL)
Agravante : Fernando José Ferreira Soares
Advogado : Luiz Gustavo Santana de Carvalho (OAB: 6125/AL)
Advogado : Carlos Henrique Menezes Messias (OAB: 6183/AL)
Agravante : José Rodrigues da Rocha Júnior
Advogado : Luiz Gustavo Santana de Carvalho (OAB: 6125/AL)
Advogado : Carlos Henrique Menezes Messias (OAB: 6183/AL)
Agravante : Edson Lopes Rodrigues
Advogado : Luiz Gustavo Santana de Carvalho (OAB: 6125/AL)
Advogado : Carlos Henrique Menezes Messias (OAB: 6183/AL)
Agravante : Clóvis da Costa Bueno
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Advogado : Luiz Gustavo Santana de Carvalho (OAB: 6125/AL)
Advogado : Carlos Henrique Menezes Messias (OAB: 6183/AL)
Agravante : Apulcro Hipólito de Medeios
Advogado : Luiz Gustavo Santana de Carvalho (OAB: 6125/AL)
Advogado : Carlos Henrique Menezes Messias (OAB: 6183/AL)
Agravante : Antônio Lopes Rodrigues
Advogado : Luiz Gustavo Santana de Carvalho (OAB: 6125/AL)
Advogado : Carlos Henrique Menezes Messias (OAB: 6183/AL)
Agravante : Adilson Cavalcante de Souza
Advogado : Luiz Gustavo Santana de Carvalho (OAB: 6125/AL)
Advogado : Carlos Henrique Menezes Messias (OAB: 6183/AL)
Agravante : Luiz José de Carvalho
Advogado : Luiz Gustavo Santana de Carvalho (OAB: 6125/AL)
Advogado : Carlos Henrique Menezes Messias (OAB: 6183/AL)
Agravante : Maria Madalena de Santana Neta
Advogado : Luiz Gustavo Santana de Carvalho (OAB: 6125/AL)
Advogado : Carlos Henrique Menezes Messias (OAB: 6183/AL)
Agravado : Transamérica Turismo Ltda.
Advogado : Fábio Costa de Almeida Ferrário (OAB: 3683/AL)
Advogado : Milton Gonçalves Ferreira Netto (OAB: 9569/AL)
Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE 

AFASTOU A IMPUGNANTE/AGRAVADA DA LIDE EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. REQUISITO DE VALIDADE 
DO PROCESSO. NULIDADE ABSOLUTA QUE PODE SER DECLARADA EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (CF, ART. 5º, LIV E LV). 
PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTINDO DE SER POSSÍVEL ALEGAR O VÍCIO DE INTIMAÇÃO 
NA FASE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. 
NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO ATO PROCESSUAL EIVADO DE NULIDADE, COM RESPECTIVA DEVOLUÇÃO DOS PRAZOS 
PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

4 Agravo de Instrumento nº 0805655-88.2020.8.02.0000 , de Comarca de Origem do Processo ‘’não informado’’, .
Agravante : Fernando Antônio Barbosa Maciel

Advogado : Fernando Antônio Barbosa Maciel (OAB: 4690/AL)
Agravado : MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO 

PELO CAUSÍDICO. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INFORMADOS EQUIVOCADAMENTE POR 
ELE AO JUÍZO. PEDIDO POSTULADO APÓS A EXPEDIÇÃO DOS PRECATÓRIOS QUE JÁ CONSIDERARAM O PERCENTUAL DE 
20%  À TÍTULO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. JUNTADA DE CONTRATO E PLEITO FORMULADO APÓS A EXPEDIÇÃO DOS 
PRECATÓRIOS. PEDIDO REALIZADO DE MANEIRA EXTEMPORÂNEA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE DE JUSTIÇA A 
QUAL ME COADUNO. MAJORAÇÃO QUE IMPLICARIA EM REDUÇÃO CONSIDERÁVEL NO IMPORTE PERCEBIDO PELAS PARTES 
AUTORAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

5 Agravo de Instrumento nº 0805924-30.2020.8.02.0000 , de Maceió, 16ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual
Agravante : Estado de Alagoas

Procurador : Rita de Cássia Coutinho (OAB: 6270/AL)
Agravado : Arany Gomes Costa
Advogado : Thiago de Mendonça Vasconcelos (OAB: 8123/AL)
Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :EMENTA. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE AFASTOU A TESE DE PRESCRIÇÃO E 

DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR DO ESTADO . FATO 
QUE NÃO CAUSOU PREJUÍZO DIANTE DA POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO, ORA ANALISADO E 
JULGADO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE NÃO SE CONSTITUI COMO 
CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. RAZOABILIDADE NA DETERMINAÇÃO DA EXPEDIÇÃO 
DE PRECATÓRIO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

6 Agravo de Instrumento nº 0806161-64.2020.8.02.0000 , de Arapiraca, 3ª Vara de Arapiraca / Cível Residual
Agravante : João Carlos Albuquerque de Lima

Advogado : José Carlos Albuquerque de Lima (OAB: 16802/AL)
Agravado : Colapiraca Empreendimentos Imobiliários Ltda
Advogado : Eduardo Porto Carreiro Coelho Cavalcanti (OAB: 23546/PE)
Advogado : Ricardo de Castro e Silva Dalle (OAB: 23679/PE)
Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. NEGADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS 

DOS AUTOS QUE LEVEM O MAGISTRADO A INFERIR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

9 Agravo de Instrumento nº 0807353-32.2020.8.02.0000 , de Arapiraca, 3ª Vara de Arapiraca / Cível Residual
Agravante : Banco Andbank (Brasil) S.a.

Advogada : Ana Esther Farias Aranha de Lucena (OAB: 15087/PB)



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

Disponibilização: quarta-feira, 23 de junho de 2021 Diário Ofi cial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional e Administrativo Maceió, Ano XIII - Edição 2849 92

Advogada : Andréa Costa do Amaral (OAB: 12780/PB)
Agravado : V.E. Serviços de Cobrança Ltda
Advogado : Wesley Souza de Andrade (OAB: 5464/AL)
Advogado : Willian Souza de Andrade (OAB: 9938/AL)
Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA JÁ 

DISCUTIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIROS. NÃO CONHECIMENTO, DIANTE DA COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. 
TESE DECIDIDA EM DECISÃO ANTERIOR, A QUAL NÃO FOI IMPUGNADA TEMPESTIVAMENTE. NÃO CONHECIMENTO, 
DIANTE DA PRECLUSÃO TEMPORAL. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIDO.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO, DESDE QUE HAJA LITIGIOSIDADE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, COMO NO 
CASO DOS AUTOS. MINORAÇÃO DA VERBA. ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, 
PROVIDO. À UNANIMIDADE.  

10 Agravo de Instrumento nº 0807959-60.2020.8.02.0000 , de Arapiraca, 4ª Vara Cível de Arapiraca / Fazenda Pública
Agravante : Maria Edilamar Barros

Defensor P : Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL)
Defensor P : Henio Ferreira de Miranda Junior (OAB: 10051/RN)
Agravado : Estado de Alagoas
Procurador : Francisco Malaquias de Almeida Junior (OAB: 2427/AL)
Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE EM FACE DE UM DOS ENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS 

SOLIDARIAMENTE PELO POSTULADO. POSSIBILIDADE. ENTES FEDERATIVOS QUE RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELO 
DIREITO POSTULADO. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE. CONTINUIDADE DO TRÂMITE 
DA AÇÃO COMINATÓRIA NA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

11 Agravo de Instrumento nº 0808077-36.2020.8.02.0000 , de Santana do Ipanema, 2ª Vara Cível (Sucessões)
Agravante : BANCO DO BRASIL

Advogado : Sérvio Túlio  de Barcelos (OAB: 44698/MG)
Agravado : ANTONIO ALVES QUEIRO
Advogado : Macsuel Alves da Silva (OAB: 40446/PE)
Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA FUNDADA 

EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ORIUNDO DE DECISUM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL QUANDO DO 
JULGAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE N.º 1998.01.016798-9, INTENTADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR - IDEC EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO, EM RAZÃO DA 
SUSTENTAÇÃO DE TESES NÃO ANALISADAS NA ORIGEM. CONHECIMENTO APENAS DAS MATÉRIAS JULGADAS NA DECISÃO 
IMPUGNADA E AQUELAS DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO 
EM RE N.º 626.307 E COM BASE NO RESP N.º 1.438.263/SP. NÃO ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE EXEQUENTE PARA 
FIGURAR NO FEITO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE PROCESSO COLETIVO DE CONSUMO, A QUAL 
POSSUI EFEITOS ERGA OMNES A NÍVEL NACIONAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE EXECUTAR 
A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 1998.01.016798-9, PROPOSTA PELO IDEC - INSTITUTO 
BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO VERIFICADA. TESE DE NULIDADE DECORRENTE DA NÃO REALIZAÇÃO 
DA NECESSÁRIA LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. INVALIDADE VERIFICADA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA 
COLETIVA, NOS TERMOS DOS ARTS. 95 E 97 DO CDC. NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE DEVERIA HAVER 
SIDO REALIZADA A LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 

12 Agravo de Instrumento nº 0808139-76.2020.8.02.0000 , de Arapiraca, 4ª Vara Cível de Arapiraca / Fazenda Pública
Agravante : VERA LUCIA ALVES FERREIRA SOUSA

Defensor P : Henio Ferreira de Miranda Junior (OAB: 10051/RN)
Agravado : Estado de Alagoas
Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE EM FACE DE UM DOS ENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS 

SOLIDARIAMENTE PELO POSTULADO. POSSIBILIDADE. ENTES FEDERATIVOS QUE RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELO 
DIREITO POSTULADO. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE. CONTINUIDADE DO TRÂMITE 
DA AÇÃO COMINATÓRIA NA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

13 Agravo de Instrumento nº 0808398-71.2020.8.02.0000 , de Maceió, 6ª Vara Cível da Capital
Agravante : Hapvida - Assistência Médica Ltda

Advogada : Keyla Polyanna Barbosa Lima (OAB: 8889/AL)
Agravada : MARIA EVELLYN ALVES COSTA e ETHAN SAMUEL ALVES COSTA, representados por sua genitora Vanessa Alves 
da Silva Perciano
Advogado : DANIEL DE MESQUITA FERRAZ (OAB: 4641/RN)
Advogado : Airton Romero de Mesquita Ferraz (OAB: 45702/PE)
Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. AUTISMO. DECISÃO QUE 

CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA EM FAVOR DA PARTE AUTORA, DUAS CRIANÇAS REPRESENTADAS POR SUA GENITORA, 
DE MODO A DETERMINAR QUE O PLANO DE SAÚDE SEJA COMPELIDO A AUTORIZAR O TRATAMENTO DAS CRIANÇAS, NOS 
MOLDES CONSTANTES NO RELATÓRIO MÉDICO JUNTADO AOS AUTOS, SEM LIMITAÇÃO DAS SESSÕES, NA DURAÇÃO E 
QUANTIDADE DETERMINADA PELOS ESPECIALISTAS  EM CLÍNICA QUE JÁ VINHA REALIZADA O TRATAMENTO. LIMITAÇÃO DE 
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SESSÕES E COPARTICIPAÇÃO. IMPOSIÇÃO QUE CARACTERIZA VETOR RÍGIDO DE ACESSO AOS SERVIÇOS CONTRATADOS 
PELO CONSUMIDOR. ILICITUDE DA OPERADORA CONSTATADA. PRESENÇA DE PROVAS ACERCA DA NECESSIDADE E 
INDISPENSABILIDADE DO TRATAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO FÍSICO E MENTAL DAS CRIANÇAS. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DE QUE A CLÍNICA APONTADA PELA AGRAVANTE POSSUI A ESTRUTURA NECESSÁRIA AO TRATAMENTO 
RECOMENDADO PELO MÉDICO. CUMULAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA COM AS SANÇÕES POR CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. 
POSSIBILIDADE. NATUREZAS DIVERSAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. 

14 Agravo de Instrumento nº 0808599-63.2020.8.02.0000 , de Maceió, 4ª Vara Cível da Capital
Agravante : Caixa Seguradora S.a

Advogado : Eduardo José de Souza Lima Fornellos (OAB: 28240/PE)
Agravado : JOSÉ PEDRO DOS SANTOS
Advogado : Bruno Emanuel Tavares de Moura (OAB: 8410/AL)
Advogado : Lucas Prazeres Lopes (OAB: 9009/AL)
Advogado : Vinicius Faria de Cerqueira (OAB: 9008/AL)
Advogado : Eduardo Wagner Tavares Cordeiro (OAB: 8636/AL)
Agravada : ELIENAI MARTINIANO DE SOUZA SANTOS
Advogado : Bruno Emanuel Tavares de Moura (OAB: 8410/AL)
Advogado : Lucas Prazeres Lopes (OAB: 9009/AL)
Advogado : Vinicius Faria de Cerqueira (OAB: 9008/AL)
Advogado : Eduardo Wagner Tavares Cordeiro (OAB: 8636/AL)
Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RISCO DE DESMORONAMENTO DO IMÓVEL. HIPÓTESE DE RISCO COM COBERTURA DE 
NATUREZA MATERIAL ELENCADA NA CLÁUSULA 6ª DA APÓLICE. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO FINANCIAMENTO DO 
IMÓVEL. CLÁUSULA 7ª DO CONTRATO. MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO REFORMADAPARA MODIFICAR O 
VALOR DAS ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES LÁ CONTIDAS. RECURSO CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

15 Agravo de Instrumento nº 0808600-48.2020.8.02.0000 , de Maceió, 10ª Vara Cível da Capital
Agravante : FRANCISCA GALDINO DOS SANTOS

Advogado : Nilton Gomes Coelho (OAB: 12627/AL)
Agravada : GEAP - Fundação de Seguridade Social
Advogado : Gabriel Albanese Diniz de Araújo (OAB: 20334/DF)
Advogado : Eduardo da Silva Cavalcante (OAB: 24923/DF)
Advogado : Silvio Guimarães da Silva (OAB: 38442/DF)
Advogado : Santiago Paixao Gama (OAB: 4284/TO)
Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. CASO EM QUE A 

AUTORA DEIXOU TRANSCORRER O PRAZO RECURSAL E APRESENTOU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

16 Agravo de Instrumento nº 0808703-55.2020.8.02.0000 , de Maceió, 12ª Vara Cível da Capital
Agravante : JOSÉ AMAURI ACIOLI BIAS

Advogada : Eutalia Vieira Tenório Lima (OAB: 16013/AL)
Agravado : bmg s/a
Advogado : Felipe Gazola Vieira Marques (OAB: 14934A/AL)
Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER 

E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. 
INDÍCIOS DE VENDA CASADA. PRÁTICA DA MODALIDADE PROIBIDA PELO ART. 39, I, DO CDC. FORTES INDICAÇÕES DE 
FALTA DE INFORMAÇÕES PRECISAS ACERCA DA CONVENÇÃO. DECISÃO REFORMADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS 
SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE MULTA NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) POR CADA DESCONTO INDEVIDO, 
LIMITADO AO TETO DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). VALOR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE 
E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DA 1ª CÂMARA CÍVEL DESTE TRIBUNAL. CONCESSÃO DE PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
PARA CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

17 Agravo de Instrumento nº 0809931-65.2020.8.02.0000 , de Porto Calvo, 2ª Vara de Porto Calvo
Agravante : Imobiliária Belém Salgadinho Ltda

Advogado : Andre Henrique Gomes da Fonseca (OAB: 25584/PE)
Advogado : Inaldo José Ferreira (OAB: 26252/PE)
Advogado : Camilla Brune Ray Clemente (OAB: 46397/PE)
Agravado : Ricardo Cavalcante Coelho
Advogado : Yonara de Freitas Barros (OAB: 21195/PE)
Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JUÍZO A QUO QUE DETERMINOU A 

REINTEGRAÇÃO DA PARTE AUTORA, ORA AGRAVADA, NO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA NÃO 
DEMONSTROU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À REINTEGRAÇÃO PRETENDIDA. AFASTADA. REQUISITOS NECESSÁRIOS À 
CONCESSÃO DA LIMINAR DEVIDAMENTE COMPROVADOS, QUAIS SEJAM, A POSSE PRÉVIA, O ESBULHO COM A DATA DE SUA 
OCORRÊNCIA E A PERDA DA POSSE, NOS TERMOS DO ART. 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSE NOVA. PROTEÇÃO 
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ESPECIAL CONFERIDA PELO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. ALEGAÇÃO DE CITAÇÃO NULA. AFASTADA, NOS TERMOS DO 
ART. 242, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREPOSTO DA EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. TESE 
DE PREJUÍZOS INCALCULÁVEIS QUE, POR SI SÓ,  NÃO É MOTIVO PARA AFASTAR A LIMINAR DEFERIDA. DEVER DA PARTE 
AGRAVANTE DE SE CERTIFICAR DE TODOS OS ENTRAVES ANTES DE INICIAR QUALQUER OBRA, NÃO PODENDO A PARTE 
AGRAVADA SUPORTAR TAL ÔNUS, UMA VEZ QUE ESTA POSSUI A MELHOR POSSE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 

Secretaria do 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas. 

   Maceió, 22 de junho de 2021.

Belª. Margarida Maria Melo
Secretário(a) 1ª Câmara Cível

2ª Câmara Cível

Ementa;Decisão;Cabeçalho;Conclusão;2ª Câmara Cível

Conclusões de Acórdãos nos termos do art. 943, § 2º, do CPC. 

57 Apelação Cível nº 0706211-16.2019.8.02.0001 , de Maceió, 13ª Vara Cível da Capital
Apelante : Banco do Brasil

Advogado : Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB: 9395A/AL)
Advogado : Rafael Sganzerla Durand (OAB: 10132A/AL)
Apelada : Ana Maria de Souza
Advogado : Vinicius Faria de Cerqueira (OAB: 9008/AL)
Advogado : Paulo Cesar de Azevedo Pantaleão Junior (OAB: 13318/AL)
Relator: Des. Otávio Leão Praxedes

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA. BAIXA DO GRAVAME HIPOTECÁRIO DECORRENTE DE FINANCIAMENTO FIRMADO ENTRE A 
CONSTRUTORA MARROQUIM ENGENHARIA LTDA E O BANCO DO BRASIL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. 
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 308 DO STJ. INEFICÁCIA DO GRAVAME PERANTE OS ADQUIRENTES DE BOA-
FÉ. RESPONSABILIDADE CONJUNTA DA CONSTRUTORA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM PROMOVER A LIBERAÇÃO 
DA HIPOTECA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS PELO PAGAMENTO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, TENDO EM VISTA 
QUE A OBRIGAÇÃO PELA BAIXA DO GRAVAME DEVE SER ATRIBUÍDA TANTO À INCORPORADORA QUANTO À INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA.  LEGALIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ASTREINTES, AS QUAIS FORAM FIXADAS NOS PARÂMETROS UTILIZADOS 
POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
SUCUMBENCIAIS. DECISÃO UNÂNIME. 

14 Remessa Necessária Cível nº 0717593-74.2017.8.02.0001 , de Maceió, 14ª Vara Cível da Capital / Fazenda Municipal
Autor : Marcos Santos Nobre

Advogado : Fabiano Alvim dos Anjos (OAB: 7935/AL)
Réu : Municipio de Maceió - Alagoas
Advogado : Sandro Soares Lima (OAB: 5801/AL)
Relator: Des. Otávio Leão Praxedes

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 

MACEIÓ. PREVISÃO CONTIDA NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ (LEI 4.973/2000). 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS. DIREITO RECONHECIDO POR LAUDO PERICIAL. DIREITO À PERCEPÇÃO 
DO ADICIONAL. A RESERVA DO POSSÍVEL NÃO DEVE SE SOBREPOR AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, 
HAJA VISTA SE TRATAR DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. REFLEXOS DO ADICIONAL NAS FÉRIAS E 13º SALÁRIO. 
SENTENÇA RETIFICADA NESSE PONTO. TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. 
ENTENDIMENTO FIRMADO EM SESSÃO ADMINISTRATIVA DA SEÇÃO ESPECIALIZADA CÍVEL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE E RETIFICADA. À UNANIMIDADE.

Secretaria do 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas. 

Maceió, 22 de junho de 2021.

Carla Christini Barros Costa de Oliveira
Secretário(a) 2ª Câmara Cível

3ª Câmara Cível

Ementa;Decisão;Cabeçalho;Conclusão;3ª Câmara Cível

Conclusões de Acórdãos nos termos do art. 943, § 2º, do CPC. 

37 Apelação Cível nº 0000023-70.2014.8.02.0018 , de Major Izidoro, Vara do Único Ofício de Major Isidoro
Apelante : Anacleto de Oliveira França Júnior
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Advogado : Tiago da Franca Neri (OAB: 7893/AL)
Advogado : Edvilson Ferreira Neri (OAB: 1134/AL)
Apelado : José Evaldo Soares do Carmo
Advogado : Davi Beltrão Cavalcanti Portela (OAB: 7633/AL)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 

RESTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO. ART. 20, §§1º E 4º, DO CPC/73. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EQUITATIVAMENTE EM 
R$8.000,00 (OITO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

43 Apelação Cível nº 0000177-57.2012.8.02.0051 , de Rio Largo, 1ª Vara de Rio Largo /Cível e da Infância e Juvent
Apelante : Sacha Calmon Misabel Derzi Consultores e Advogados

Advogado : André Mendes Moureira (OAB: 87017/MG)
Apelado : Municipio de Rio Largo
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA DE OFÍCIO. 

INSURGÊNCIA QUANTO AO NÃO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 
RECURSAL. REJEITADA. ADVOGADO QUE DETÉM LEGITIMIDADE PARA INTERPOR RECURSO EM NOME PRÓPRIO SOBRE 
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO AUTÔNOMO. PRELIMINAR DE OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE. PENDÊNCIA DE 
JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEITADA. ACLARATÓRIOS MOVIDOS CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 
PREJUDICADOS EM VIRTUDE DA SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO 
SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MUNICÍPIO QUE DEU CAUSA À AÇÃO. EXECUTADA QUE SE VIU OBRIGADA 
A CONTRATAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFENDER-SE NOS AUTOS. ALTO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. MONTA 
EXORBITANTE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO §8º DO CITADO ARTIGO. PRESERVAÇÃO 
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO.

46 Apelação Cível nº 0000501-54.2014.8.02.0026 , de Piacabucu, Vara do Único Ofício de Piaçabuçu
Apelante : Izabel Cristina Camarão Ferreira

Advogada : Alessandra Wegermann (OAB: 11439B/AL)
Apelante : Maria do Carmo Moreira dos Santos
Advogada : Alessandra Wegermann (OAB: 11439B/AL)
Apelante : João Vieira dos Santos
Apelado : Município de Piaçabuçu
Advogada : Thais Galdino Tavares (OAB: 12161/AL)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PIAÇABUÇU. 

AUMENTO DE CARGA HORÁRIA. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL N 57/2010. REJEITADA. 
NORMATIVO EDITADO CONFORME OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS DE FORMA E COMPETÊNCIA. DECRETO QUE 
RATIFICOU OS TERMOS INTRODUZIDOS EM DIPLOMA ANTERIOR, QUE REGULAMENTOU A JORNADA DE 40 HORAS 
SEMANAIS PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NA CARGA 
HORÁRIA. PRETENSÃO AUTORAL DE VER RECONHECIDO DIREITO A CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS COM BASE 
EM SITUAÇÃO DE FATO. JORNADA ENTÃO PRATICADA QUE NÃO POSSUI AMPARO LEGAL. VINCULAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 
LEGALIDADE.  IMPOSSIBILIDADE DE CONVOLAR EVENTUAL ERRO ADMINISTRATIVO EM DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA DE 
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO ARBITRADOS NA ORIGEM. CONCESSÃO DE GRATUIDADE 
JUDICIÁRIA QUE NÃO EXIME O BENEFICIÁRIO DO REFERIDO ENCARGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

125 Embargos de Declaração Cível nº 0000767-92.2009.8.02.0001/50000 , de Maceió, 14ª Vara Cível da Capital / Fazenda 
Municipal

Embargante : José Régis Barros Cavalcante
Advogado : Savio Lúcio Azevedo Martins (OAB: 5074/AL)
Advogado : Gustavo Ferreira Gomes (OAB: 5865/AL)
Advogado : Fernando Antônio Jambo Muniz Falcão (OAB: 5589/AL)
Embargado : Gedson Basílio Tavares
Advogado : Adelmo Sérgio Pereira Cabral (OAB: 1110/AL)
Advogado : Ana Lúcia Gaia Duarte Rocha (OAB: 7240/AL)
Advogado : André Luiz Ávila Cabral (OAB: 7672/AL)
Embargado : José Lopes de Carvalho Júnior
Advogado : Adelmo Sérgio Pereira Cabral (OAB: 1110/AL)
Advogado : Ana Lúcia Gaia Duarte Rocha (OAB: 7240/AL)
Advogado : André Luiz Ávila Cabral (OAB: 7672/AL)
Embargado : Luciano José Sarmento
Advogado : Adelmo Sérgio Pereira Cabral (OAB: 1110/AL)
Advogado : Ana Lúcia Gaia Duarte Rocha (OAB: 7240/AL)
Advogado : André Luiz Ávila Cabral (OAB: 7672/AL)
Embargado : Ministério Público do Estado de Alagoas
Embargado : Município de Maceió
Procurador : Bárbara Araújo Carneiro (OAB: 11642B/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. QUESTÃO DE ORDEM 

PÚBLICA. AFASTADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CARACTERIZADO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. 
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IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO COM O INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. 
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

34 Apelação Cível nº 0000850-07.2013.8.02.0054 , de São Luiz do Quitunde, Vara do Único Ofício de São Luiz do Quitunde
Apelante : Municipio de São Luiz do Quitunde/AL

Procurador : Eduardo Souza Vasconcellos (OAB: 11316/AL)
Procurador : Carlos Magno Brandão de Oliveira (OAB: 14689/AL)
Apelada : Maria José dos Santos
Defensor P : Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL)
Defensor P : Hayanne Amalie Meira Liebig (OAB: 16134/PB)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. COMINATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO MEDIANTE ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO 

DA OBRIGAÇÃO FIRMADA PELO MUNICÍPIO. CONDUTA ILÍCITA CONSTATADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE 
ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO AVENÇADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

26 Apelação Cível nº 0020186-06.2006.8.02.0001 , de Maceió, 17ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual
Apelante : Fazenda Pública do Estado de Alagoas

Procurador : Victor Hugo Ferreira Rodrigues (OAB: 6085B/AL)
Apelada : Sampaio Rádio e Televisão Ltda
Advogado : Luciano Pontes de Maya Gomes (OAB: 6892/AL)
Advogado : Pedro Duarte Pinto (OAB: 11382/AL)
Advogado : David Araújo Padilha (OAB: 9005/AL)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO 

DE MERCADORIAS  E SERVIÇOS - ICMS. EMPRESA QUE DESEMPENHA ATIVIDADE DE RETRANSMISSÃO DE IMAGENS A 
TÍTULO GRATUITO - EMISSORA DE TV ABERTA - E DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA PARA FINS PUBLICITÁRIOS.  INCIDÊNCIA DE 
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. PRÉVIO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL BUSCANDO 
A COBRANÇA DOS MESMOS CRÉDITOS OBJETO DA AÇÃO ANULATÓRIA. CONEXÃO. COMPETÊNCIA DA 19ª VARA CÍVEL DA 
CAPITAL PARA PROCESSO E JULGAMENTO. SENTENÇA ANULADA POR VÍCIO DE COMPETÊNCIA.

24 Apelação Cível nº 0027392-66.2009.8.02.0001 , de Maceió, 17ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual
Apelante : Estado de Alagoas

Procurador : Augusto Carlos Borges do Nascimento (OAB: 7018B/AL)
Apelado : Windows Restaurante Ltda Me
Advogado : Daniel Costa da Cunha (OAB: 6701/AL)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE 

CONSIDERAR O VALOR REFERENTE A “DEMANDA CONTRATADA” OU “DEMANDA DE POTÊNCIA”. DISPONIBILIZAÇÃO DE 
CARGA QUE NÃO CONFIGURA CIRCULAÇÃO ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO BEM.  
NECESSIDADE DA MERCADORIA SAIR DA REDE ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA. TRIBUTO QUE INCIDE SOBRE O EFETIVO 
CONSUMO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 391/STJ E TEMA 176/STF. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. 
HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

70 Apelação Cível nº 0061088-59.2010.8.02.0001 , de Maceió, 16ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual
Recorrente : DETRAN/AL

Procurador : Leandro Veras da Rocha (OAB: 6208/AL)
Advogada : Lucia Maria Jacinto da Silva (OAB: 4276/AL)
Recorrente : Antonio Carlos Costa Cavalcante
Defensor P : Daniela Times Ribeiro (OAB: 18880/PE)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÕES CÍVEIS.  POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE AUTARQUIA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TESE SUPERADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 45/2004, 
74/2013 E 80/2014. RECURSO ADESIVO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. VERBA SUCUMBENCIAL 
ARBITRADA EM R$ 625,00 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS), CONSIDERANDO O TRABALHO ADICIONAL EM GRAU 
RECURSAL. RECURSO DO DETRAN/AL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.

120 Confl ito de competência cível nº 0500015-46.2021.8.02.0000 , de Maceió, 16ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual
Suscitante : Juízo da 16ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual

Suscitado : Juízo da 15ª Vara Cível da Capital / Fazenda Municipal
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE MACEIÓ 

EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA VINCULADA AO ESTADO DE ALAGOAS. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. NATUREZA DE DIREITO PRIVADO. CONFLITO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE QUE O JUÍZO 
DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL DA CAPITAL PROCESSE E JULGUE O FEITO.

121 Confl ito de competência cível nº 0500061-35.2021.8.02.0000 , de Rio Largo, 2ª Vara de Rio Largo / Cível
Suscitante : Juízo da 2ª Vara de Rio Largo / Cível
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Suscitado : Juízo da 31ª Vara Cível da Capital - Fazenda Pública Estadual e Juizado da Fazenda Pública Adjunto
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA DE SAÚDE AJUIZADA EM FACE DO MUNICÍPIO 

DE MACEIÓ.  LEI N. 8.175, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA 30ª VARA CÍVEL DA CAPITAL/ 
FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ADJUNTO - SAÚDE PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR A 
DEMANDA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. TESE 
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE 
NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR, DE OFÍCIO, O POLO PASSIVO DA DEMANDA.

107 Confl ito de competência cível nº 0500831-62.2020.8.02.0000 , de Maceió, 16ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual
Suscitante : Juízo da 16ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual

Suscitado : Juízo da 15ª Vara Cível da Capital / Fazenda Municipal
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA PELO MUNICÍPIO DE MACEIÓ EM 

DESFAVOR DA COMPANHIA ALAGOANA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS - CARHP. SOCIEDADE DE ECONOMIA 
MISTA. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. DIREITO PRIVADO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. 
COMPETÊNCIA DA 15ª VARA CÍVEL DA CAPITAL/FAZENDA MUNICIPAL.

48 Apelação Cível nº 0700005-36.2017.8.02.0007 , de Cajueiro, Vara do Único Ofício de Cajueiro
Apelante : Marise Brandão de Oliveira

Advogado : Gilvan Melo de Abreu (OAB: 2250/AL)
Advogado : Alberto Neves Macedo Silva (OAB: 7741/AL)
Advogada : Paula Nassar de Lima (OAB: 8037/AL)
Advogado : Lindalvo Silva Costa (OAB: 2164/AL)
Apelado : Fapen - Fundo de Aposentadoria e Pensões do Municipio de Cajueiro
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO. REVISÃO DE CÁLCULOS DA URV. 

EXTINÇÃO DA AÇÃO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ART. 319, 
DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 330, I C/C 485, I, DO CPC/2015. 
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DEVIDA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO 
E PROVIDO.

110 Apelação Cível nº 0700133-24.2020.8.02.0016 , de Junqueiro, Vara do Único Ofício de Junqueiro
Apelante : Carmelita da Rocha Lira

Advogado : Hugo Ernesto Prado Barbosa (OAB: 12169A/AL)
Apelado : 029-banco Itaú Bmg S/A
Advogada : Eny Angé S. Bittencourt de Araujo (OAB: 29442/BA)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.  EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

SENTENÇA QUE JULGOU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INEXISTENTE. DEMANDA QUE 
NÃO PRETENDE REVISAR OS TERMOS CONTRATUAIS. PROVA INEQUÍVOCA DA CONTRATAÇÃO. CONTRATOS EXISTENTES 
E VÁLIDOS. PLENA CIÊNCIA DA MODALIDADE E DOS TERMOS CONTRATADOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DEVER 
DE INFORMAÇÃO.  AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DO CONSUMIDOR EM QUITAR MENSALMENTE O CONSUMO 
FEITO.  SENTENÇA MANTIDA. DESCONTOS DEVIDOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS 
RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

38 Apelação Cível nº 0700159-27.2018.8.02.0037 , de São Sebastião, Vara do Único Ofício do São Sebastião
Recorrente : Luzia Raquel de Albuquerque Pereira

Advogada : KARINE ÁGDA DANTAS DA SILVA (OAB: 13193/AL)
Recorrido : Município de São Sebastião/al
Procurador : Ricardo Jorge Pacheco Melo (OAB: 13535/AL)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO. CARGO DE 

ODONTÓLOGO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. BENESSE JÁ OUTORGADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE 
INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE INVESTIDURA NO CARGO ALMEJADO E DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILARIDADE 
DAS ATRIBUIÇÕES.  REQUISITOS NECESSÁRIOS E CUMULATIVOS. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E 
NÃO PROVIDO.

51 Apelação Cível nº 0700161-86.2015.8.02.0203 , de Anadia, Vara do Único Ofício de Anadia
Apelante : Municipio de Anadia

Apelado : Auto Posto de Anadia Ltda
Advogado : Charles Weston Fidelis Ferreira (OAB: 4871/AL)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO INTERNO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL 
E DIREITO AO CONTRADITÓRIO. PREVISÃO EXPRESSA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 78 DA LEI 8.666/1993. CONDUTA 
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IRREGULAR POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. PRODUTOS EFETIVAMENTE FORNECIDOS PELA EMPRESA CONTRATADA. 
OBRIGATORIEDADE DE CONTRAPRESTAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL. NÃO 
CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATADA. INTERPRETAÇÃO 
EQUIVOCADA DAS TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE QUE CONFIGURE O INTUITO DE ALTERAR A 
VERDADE DOS FATOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO.

50 Apelação Cível nº 0700203-10.2016.8.02.0007 , de Cajueiro, Vara do Único Ofício de Cajueiro
Apelante : Companhia Açucareira Usina Capricho

Advogado : Carlos Henrique de Mendonça Brandão (OAB: 6770/AL)
Advogado : junielle mayara medeiros cavalcante de castro souza (OAB: 11654/AL)
Apelado : André Luis Cavalcante Gomes
Advogado : José Jailton Cavalcante da Silva (OAB: 12143/AL)
Advogado : Fábio Enrique da Rocha (OAB: 9298/AL)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONHECIMENTO DE PARTE DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. NÃO 

COMPROVAÇÃO. DEMANDADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. PLEITO DE ESTABELECIMENTO DA DATA DO 
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COMO TERMO FINAL DA ATUALIZAÇÃO. ACOLHIDA. INTELECÇÃO DO ART.  9º, II DA 
LEI 11.101/05. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONSECTÁRIO LEGAIS EXAMINADOS EX OFFICIO PARA 
ESTABELECER JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO PREJUÍZO, INDEXADOS UNICAMENTE PELA TAXA SELIC.

106 Apelação Cível nº 0700433-69.2020.8.02.0053 , de São Miguel dos Campos, 3ª Vara Cível de São Miguel dos Campos
Apelante : Estado de Alagoas

Apelado : Thales Muller Barbosa da Silva
Defensor P : Bruno Chinaglia Gomes Valente (OAB: DP)
Apelada : Suanne Kaline Barbosa da Silva
Defensor P : Bruno Chinaglia Gomes Valente (OAB: DP)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONDENAÇÃO DOS ESTADO 

DE ALAGOAS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 
DE ALAGOAS.  RECONHECIMENTO DO DIREITO DA DEFENSORIA PÚBLICA À PERCEPÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. 
PREVISÃO CONSTANTE NO ART. 4º, XXI, DA LEI COMPLEMENTAR N.  80/94, QUE NÃO CONFLITA COM AS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS 
AO PAGAMENTO DE VERBA SUCUMBENCIAL, AINDA QUE SE TRATE DE ÓRGÃO INTEGRANTE DE SUA ESTRUTURA. 
ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 421 DO STJ. PARÂMETROS PARA 
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONSTANTES NO ART. 85, §2º E §8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO, FIXAÇÃO 
HONORÁRIOS RECURSAIS.  RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

32 Apelação Cível nº 0700479-38.2018.8.02.0050 , de Porto Calvo, 2ª Vara de Porto Calvo
Apelante : Município de Porto Calvo

Procurador : Rodrigo Delgado da Silva (OAB: 11152/AL)
Procurador : Francisco Dâmaso Amorim Dantas (OAB: 10450/AL)
Apelado : Paulo José Soares
Advogado : Braulio Barros dos Santos (OAB: 3363/AL)
Advogado : João Paulo Ribeiro Wercellens Barros (OAB: 12279/AL)
Advogado : Arthur Ribeiro Wercellens Barros (OAB: 15503/AL)
Advogada : Maria Romarize Ribeiro Vercelens Barros (OAB: 3364/AL)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PORTO CALVO. VERBA REFERENTE 

A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DE FATO NEGATIVO. 
ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O ENTE PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II DO CPC. ADMINISTRAÇÃO QUE NÃO 
LOGROU ÊXITO EM APRESENTAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DOS 
RECIBOS DE PAGAMENTO OU DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA SIMILAR. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RETIFICAÇÃO DOS 
CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO 
E NÃO PROVIDO.

86 Apelação Cível nº 0700565-14.2019.8.02.0037 , de São Sebastião, Vara do Único Ofício do São Sebastião
Recorrente : Luiz Batista dos Santos

Advogado : Hugo Ernesto Prado Barbosa (OAB: 12169A/AL)
Advogado : Maicon Doglas Cassiano Alves (OAB: 16134A/AL)
Advogada : Vanessa Batista de Carvalho (OAB: 15739/AL)
Recorrido : 029-banco Itaú Bmg S/A
Advogada : Eny Angé S. Bittencourt de Araujo (OAB: 29442/BA)
Advogada : Eny Angé S. Bittencourt de Araujo (OAB: 29442/BA)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.  EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

SENTENÇA QUE JULGOU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INEXISTENTE. DEMANDA QUE 
NÃO PRETENDE REVISAR OS TERMOS CONTRATUAIS. PROVA INEQUÍVOCA DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO EXISTENTE 
E VÁLIDO. PLENA CIÊNCIA DA MODALIDADE E DOS TERMOS CONTRATADOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DEVER 
DE INFORMAÇÃO.  AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DO CONSUMIDOR EM QUITAR MENSALMENTE O CONSUMO 
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FEITO.  SENTENÇA MANTIDA. DESCONTOS DEVIDOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS 
RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

103 Apelação Cível nº 0700574-25.2018.8.02.0032 , de Porto Real do Colegio, Vara do Único Ofício do Porto Real do Colégio
Apelante : Município de Olho D’água Grande

Procurador : Léa Lellice do Nascimento Barros Oliveira (OAB: 8997/AL)
Apelada : Osana Ferreira dos Santos
Advogado : José Antônio Ferreira Alexandre (OAB: 6010/AL)
Advogado : Ítalo Cézar Silva Cavalcante (OAB: 16513/AL)
Advogada : Sandy Monisy de Oliveira Silva (OAB: 16522/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE OLHO D’ÁGUA GRANDE. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO ADMINISTRATIVO FUNCIONAL EFETIVO DEMONSTRADO E NÃO IMPUGNADO. 
VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE FÉRIAS DO ANO DE 2016. IMPOSSIBILIDADE DE 
COMPROVAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ENTE PÚBLICO MUNICIPAL QUE NÃO DEMONSTROU O EFETIVO 
PAGAMENTO. MERAS ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA REFORMAR A SENTENÇA DE ORIGEM. PRECEDENTES DESTE 
ÓRGÃO JULGADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

101 Apelação Cível nº 0700745-97.2019.8.02.0047 , de Pilar, Vara do Único Ofício de Pilar
Apelante : Escola de Ensino Fundamental e Medio Criativa Ltda ¿ Me

Advogado : Juarez Luis dos Santos (OAB: 16209/AL)
Apelada : Lays Kantídia Costa Pinho Porfírio
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PLEITO RECURSAL DE CONCESSÃO DA 

JUSTIÇA GRATUITA JÁ CONCEDIDO DE FORMA TÁCITA NO PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DO PROCESSO. NÃO CONFIGURADO. ART. 485, III e §1º DO CPC. SÚMULA 240 DO STJ. 
ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

97 Apelação Cível nº 0700843-65.2015.8.02.0001 , de Maceió, 10ª Vara Cível da Capital
Apelante : Carla Carvalho de Castro

Advogado : Diego Cavalcante Barros (OAB: 11570/AL)
Advogado : Victor Soares Braga (OAB: 9248/AL)
Apelado : André Ferreira da Silva
Defensor P : Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL)
Defensor P : Fernando Rebouças de Oliveira (OAB: 9922/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. AÇÃO CAMBIAL. CHEQUE. PRAZO DE DOIS 

ANOS PARA AJUIZAMENTO APÓS EXPIRADO O PRAZO PARA A AÇÃO DE EXECUÇÃO (6 MESES). ART. 61 DA LEI 7.357/85. 
AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NA HIPÓTESE. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 
PEDIDO DE MAJORAÇÃO ACOLHIDO PARCIALMENTE. APLICAÇÃO DE VALOR COM BASE NOS REQUISITOS CONTIDOS NO 
ART. 85, § 2º DO CPC.  RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

114 Apelação Cível nº 0700943-06.2020.8.02.0046 , de Palmeira dos Indios, 2ª Vara de Palmeira dos Índios / Cível
Apelante : Maria Crispim da Silva

Advogado : José Carlos de Sousa (OAB: 17054A/AL)
Apelado : Banco Bradesco Financiamentos S/A
Advogado : PERPETUA LEAL IVO VALADÃO (OAB: 9541/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA 

CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENESSE CONCEDIDA NO JUÍZO DE PRIMEIRO 
GRAU. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL SOB O ASPECTO FORMAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO 
DO PEDIDO. TARIFAS BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA, EXCLUSIVAMENTE, 
AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXTRATOS BANCÁRIOS ANEXADOS AOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE 
OPERAÇÕES BANCÁRIAS. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS EVIDENCIADAS. PRESCINDIBILIDADE DO CONTRATO NOS 
AUTOS. INEXISTÊNCIA DO DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DE DANOS MORAIS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. 
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

117 Apelação Cível nº 0700970-86.2020.8.02.0046 , de Palmeira dos Indios, 2ª Vara de Palmeira dos Índios / Cível
Apelante : Banco Bradesco Financiamentos S/A

Advogado : Luiz Gustavo Fernandes da Costa (OAB: 149048/MG)
Soc. Advogados : Carlos Eduardo Cavalcante Ramos (OAB: 14913/AL)
Advogado : Alan Sampaio Campos (OAB: 148140/RJ)
Apelado : Luiz Napoleão da Silva
Advogado : José Carlos de Sousa (OAB: 17054A/AL)
Apelante : Luiz Napoleão da Silva
Advogado : José Carlos de Sousa (OAB: 17054A/AL)
Apelado : Banco Bradesco S/A
Advogado : Luiz Gustavo Fernandes da Costa (OAB: 149048/MG)
Soc. Advogados : Carlos Eduardo Cavalcante Ramos (OAB: 14913/AL)
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Advogado : Alan Sampaio Campos (OAB: 148140/RJ)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTA BANCÁRIA. 
ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. EXTRATOS BANCÁRIOS ANEXADOS AOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES 
BANCÁRIAS. PRESCINDIBILIDADE DO CONTRATO NOS AUTOS. LEGALIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DO DIREITO À 
REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DE DANOS MORAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO 
S/A CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR LUIZ NAPOLEÃO DA SILVA PREJUDICADO.

55 Apelação Cível nº 0700986-93.2018.8.02.0051 , de Rio Largo, 1ª Vara de Rio Largo /Cível e da Infância e Juvent
Apelado Adesiv : Banco BMG S/A

Advogado : João Francisco Alves Rosa (OAB: 17023/BA)
Advogado : João Francisco Alves Rosa (OAB: 15443A/AL)
Apelante : Banco BMG S/A
Advogado : Manuela Sarmento (OAB: 14572/AL)
Advogado : João Francisco Alves Rosa (OAB: 15443A/AL)
Advogado : João Francisco Alves Rosa (OAB: 17023/BA)
Apelada : Ana Patrícia de Oliveira Soares
Advogado : Luiz Antônio Guedes de Lima (OAB: 8217/AL)
Advogado : Diogo dos Santos Ferreira (OAB: 11404/AL)
Apelante Adesiv : Ana Patrícia de Oliveira Soares
Advogado : Luiz Antônio Guedes de Lima (OAB: 8217/AL)
Advogado : Diogo dos Santos Ferreira (OAB: 11404/AL)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA 

QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL CONDENANDO O DEMANDADO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 
PAGOS INDEVIDAMENTE, ALÉM DE REPARAÇÃO MORAL NO IMPORTE DE R$3.000,00. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA PARTE 
DEMANDADA.  PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PRELIMINAR ADUZIDA NA ORIGEM. 
ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3º, III.  POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL SEM 
QUE SEJA NECESSÁRIA A SUA ANULAÇÃO. TESE DE PRESCRIÇÃO EXAMINADA. MÉRITO. ABUSIVIDADE NA PACTUAÇÃO DE 
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONSUMIDOR. OFENSA 
À BOA-FÉ CONTRATUAL E DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. DIMINUIÇÃO INJUSTA E REITERADA DA RENDA 
DO DEMANDANTE. CONDUTA CONFIGURADORA DE DANO MORAL E MATERIAL. PLEITO DE EXCLUSÃO QUE NÃO MERECE 
PROSPERAR. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PACTUAÇÃO. RECURSO 
CONHECIDO E  NÃO PROVIDO. APELO ADESIVO. PARTE AUTORA.  TESE DE PRESCRIÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE VALORES 
NÃO CONHECIMENTO. CARÊNCIA DE INTERESSE.  INCONFORMISMO COM O MONTANTE FIXADO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. ACOLHIMENTO EM PARTE. MAJORAÇÃO AO PATAMAR DE R$ 
5.000,00 (CINCO MIL REAIS).  APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.  CONSECTÁRIOS LEGAIS 
AJUSTADOS EX-OFFICIO.

81 Apelação Cível nº 0701027-44.2019.8.02.0045 , de Murici, Vara do Único Ofício de Murici
Apelado : Estado de Alagoas

Procurador : Patrícia Melo Messias (OAB: 4510/AL)
Apelante : Cicero Gomes de Melo
Defensor P : Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL)
Defensor P : Josicleia Lima Moreira (OAB: 11880/AL)
Apelante : Estado de Alagoas
Procurador : Patrícia Melo Messias (OAB: 4510/AL)
Apelado : Cicero Gomes de Melo
Defensor P : Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL)
Defensor P : Josicleia Lima Moreira (OAB: 11880/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO 

CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DEFERIMENTO NO PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO 
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FUNDAMENTO NA PERDA DO OBJETO ANTE FALECIMENTO DO AUTOR DURANTE O TRÂMITE 
PROCESSUAL. OBJETO DA DEMANDA QUE SE REFERE À OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA EM FORNECIMENTO 
DE MEDICAMENTO. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. IMPERIOSA NECESSIDADE DE 
CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ANALISOU O PLEITO ANTECIPATÓRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DA QUAL 
DECORRE EFEITOS FINANCEIROS PARA OS SUCESSORES EM CASO DE PERDA DE EFICÁCIA DA DECISÃO LIMINAR. ERROR 
IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO DO SUCESSOR ANTE A MORTE DO DEMANDANTE. 
SENTENÇA ANULADA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. APELO DO ESTADO DE ALAGOAS, ANÁLISE PREJUDICADA. 
RECURSO DO DEMANDANTE CÍCERO GOMES DE MELO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. 

68 Apelação Cível nº 0701071-69.2019.8.02.0043 , de Delmiro Gouveia, 1º Vara de Delmiro Gouveia / Infância e Juventude
Apelante Adesiv : Banco Santander S.A.

Advogado : Henrique José Parada Simão (OAB: 221386/SP)
Advogado : Fabio de Melo Martini (OAB: 14122/RN)
Apelada : Rosevania Maria da Silva
Advogada : Rosângela de Fátima Holanda Camurça (OAB: 5586/AL)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva
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Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA BANCÁRIA ABERTA MEDIANTE DOCUMENTOS AÇÃO 
FRAUDULENTA. DÉBITOS PROVENIENTES DE CHEQUES SEM PROVISÃO DE FUNDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 
ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO 
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). READEQUAÇÃO DOS 
CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

44 Apelação Cível nº 0701160-47.2019.8.02.0058 , de Arapiraca, 3ª Vara de Arapiraca / Cível Residual
Apelante : Auto Forte Prevenções

Advogada : Carla Nadieje da Silva Santos (OAB: 9618/AL)
Apelada : Rafaela Alves dos Santos
Defensor P : ‘ de Alagoas (OAB: D/AL)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE CONDENOU A DEMANDADA A  PROCEDER 

COM A IMEDIATA TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO IRRECUPERÁVEL E DAR EFETIVA BAIXA. REVELIA DECRETADA 
NA ORIGEM. TESE CONTRARRECURSAL DE INOVAÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO EM PARTE QUANTO 
AOS DOCUMENTOS ANEXADOS PARA FINS DE CONTRAPOR ASPECTO FÁTICO. PRELIMINARES RECUSAIS DE ILEGITIMIDADE 
E INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADAS. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE QUE PROMOVEU A MODIFICAÇÃO NA TITULARIDADE DO VEÍCULO 
ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A RECORRENTE. 
SENTENÇA MANTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL ELEVADA AO PATAMAR DE 11% DO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO 
E NÃO PROVIDO.

109 Apelação Cível nº 0701432-81.2020.8.02.0001 , de Maceió, 9ª Vara Cível da Capital
Apelante : Banco BMG S/A

Advogado : Marina Bastos da Porciúncula Benghi (OAB: 10274A/AL)
Apelado : José Walter da Silva Junior
Advogado : Alberto Eduardo Cavalcante Fragoso (OAB: 8143/AL)
Apelante Adesiv : José Walter da Silva Junior
Advogado : Alberto Eduardo Cavalcante Fragoso (OAB: 8143/AL)
Apelado Adesiv : Banco BMG S/A
Advogado : Marina Bastos da Porciúncula Benghi (OAB: 10274A/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.  BANCO BMG. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 
RECURSO DA PARTE AUTORA DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE. AUSÊNCIA 
DE INTERESSE NO TOCANTE A COMPENSAÇÃO DE VALORES DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. POSICIONAMENTO 
PESSOAL DE NECESSÁRIA ANÁLISE DA RELAÇÃO JURÍDICA SOB A ÓTICA DO PLANO FÁTICO/CONCRETO. PRINCÍPIO DA 
COLEGIALIDADE PARA ACOMPANHAR ENTENDIMENTO DOS DEMAIS INTEGRANTES DA 3ª CÂMARA CÍVEL. DÉBITOS 
ORIUNDOS DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NO CONTRACHEQUE 
DO CONSUMIDOR. DIREITO AO RESSARCIMENTO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO. MÁ-FÉ. INTERESSE RECURSAL. 
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. VERBA HONORÁRIA READEQUADA E MAJORADA. RECURSO DO AUTOR 
NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

61 Apelação Cível nº 0702722-05.2018.8.02.0001 , de Maceió, 10ª Vara Cível da Capital
Apelante : GEAP - Fundação de Seguridade Social

Advogado : Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB: 9395A/AL)
Advogado : Eduardo da Silva Cavalcante (OAB: 24923/DF)
Advogado : Silvio Guimaraes da Silva (OAB: 38442/DF)
Advogado : Santiago Paixao Gama (OAB: 4284/TO)
Advogado : Gabriel Albanese Diniz de Araújo (OAB: 20334/DF)
Apelado : Paulo Tadeu Bastos
Defensor P : Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL)
Defensor P : Ana Maria Barroso Rezende (OAB: 6082/SE)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA E PLEITO 
DE RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE DO APELO. ACOLHIMENTO. MÉRITO: CONTRATO EXAMINADO À LUZ DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DA USUÁRIA DE SUBMETER-SE A SESSÕES DE RPG. 
USUÁRIO DIAGNOSTICADO COM ESPONDILOARTROSE DORSO LOMBAR E CIFOSE POSTURAL. ROL DA ANS MERAMENTE 
EXEMPLIFICATIVO. SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO. IRRESIGNAÇÃO PELA CONDENAÇÃO EM MULTA POR 
DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. CONTEXTO QUE DENOTA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE 
IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS ANEXADOS PARA COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO.

80 Apelação Cível nº 0702917-97.2012.8.02.0001 , de Maceió, 6ª Vara Cível da Capital
Apelante : BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento

Procurador : Cristiane Belinati Garcia Lopes (OAB: 9957A/AL)
Procurador : Aline Nápolis Rodrigues Biaji (OAB: 46905/PR)
Apelado : MANOEL CARLOS DA COSTA
Advogada : Michele Fontes Gomes da Cunha (OAB: 8384/AL)
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Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INTELIGÊNCIA 
DO ART. 485, § 1º DO CPC.  ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

85 Apelação Cível nº 0703704-19.2018.8.02.0001 , de Maceió, 5ª Vara Cível da Capital
Apelante : Banco BMG S/A

Advogado : Flávia Almeida Moura Di Latella (OAB: 109730/MG)
Advogado : Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB: 63440/MG)
Apelada : Maria de Fatima Silva Ferreira
Advogado : EDVALDO ONOFRE DA SILVA (OAB: 14221/AL)
Advogada : Nathália Camilo de Moraes (OAB: 14055/AL)
Advogado : Marcus Vinícius Silva de Vasconcelos (OAB: 13721/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.  BANCO BMG. RELAÇÃO CONTRATUAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO 
PARCIAL INCIDENTE SOBRE O PLEITO DE RESSARCIMENTO E SOBRE A COMPENSAÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DA 
PRETENSÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSICIONAMENTO PESSOAL DE NECESSÁRIA ANÁLISE DA RELAÇÃO JURÍDICA SOB 
A ÓTICA DO PLANO FÁTICO/CONCRETO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE PARA ACOMPANHAR ENTENDIMENTO DOS DEMAIS 
INTEGRANTES DA 3ª CÂMARA CÍVEL. DÉBITOS ORIUNDOS DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. SUSPENSÃO DOS 
DESCONTOS REALIZADOS NO CONTRACHEQUE DO CONSUMIDOR. DEVER DE REPARAÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO 
DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO. MÁ-FÉ. INTERESSE RECURSAL E ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL DA 
COMPENSAÇÃO DOS VALORES UTILIZADOS PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 
VALOR QUE ATENDE AO CARÁTER PUNITIVO E COMPENSATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS.  VERBA HONORÁRIA 
MAJORADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

52 Apelação Cível nº 0704629-49.2017.8.02.0001 , de Maceió, 18ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual
Apelante : Jose Marcondes Amancio dos Santos

Advogado : Adriana de Oliveira Vieira (OAB: 12473/AL)
Advogada : Manuela Bezerra de Menezes (OAB: 12325/AL)
Advogado : Rosangela Tenorio da Silva Rodrigues (OAB: 14010/AL)
Advogado : José Edson A. da Silva (OAB: 2160/AL)
Advogado : Filipe Thiago de Vasconcelos Almeida (OAB: 8052/AL)
Apelado : Al Previdência
Procurador : Filipe Castro de Amorim Costa (OAB: 6437/AL)
Apelado : Estado de Alagoas
Procurador : Filipe Castro de Amorim Costa (OAB: 6437/AL)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE MILITAR. SOLDADO 2ª CLASSE QUE INTENTA A PROMOÇÃO A 3º SARGENTO. 

MILITAR TRANSFERIDO PARA RESERVA REMUNERADA. SERVIDOR INATIVO. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE ALAGOAS 
PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DA ALAGOAS PREVIDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM RELAÇÃO AO ENTE PÚBLICO. ART. 485, INCISO VI, DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. NÃO CONCLUSÃO ENSINO MÉDIO. 
COMPORTAMENTO INSUFICIENTE. MILITAR QUE FOI REINTEGRADO ÀS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO POR MEIO DE DECISÃO 
JUDICIAL. LEI ESTADUAL N.º 6.544/2004. RECURSO CONHECIDO E  NÃO PROVIDO.

63 Apelação Cível nº 0704720-65.2017.8.02.0058 , de Arapiraca, 2ª Vara de Arapiraca / Cível Residual
Apelante : Esplanada Brasil S/A Lojas de Departamentos

Advogada : Maria do Socorro Vaz Torres (OAB: 3788A/AL)
Soc. Advogados : Wilson Sales Belchior (OAB: 11490A/AL)
Advogado : Gilberto Villar Torres (OAB: 14226/AL)
Apelante : Seculus da Amazônia Indústria e Comércio S/A
Advogado : Eduardo Paoliello Nicolau (OAB: 80702/MG)
Apelada : Luciana Silva Lisboa Rodrigues
Advogado : Moisés Gonçalves Santos (OAB: 14027/AL)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO EM PRODUTO. PRELIMINAR 

DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS PARTICIPANTES DA CADEIA PRODUTIVA. VÍCIO 
OCULTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. QUANTUM MANTIDO EM 
R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RETIFICAÇÃO, EX OFFICIO DOS, CONSECTÁRIOS LEGAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

90 Apelação Cível nº 0704853-79.2020.8.02.0001 , de Maceió, 17ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual
Apelante : Talvanes da Silva Santos

Advogado : Pedro Arnaldo Santos de Andrade (OAB: 13534/AL)
Advogada : Gabriely Gouveia Costa (OAB: 11137/AL)
Advogada : Larissa Oliveira de Melo Ribeiro (OAB: 13205/AL)
Apelado : Estado de Alagoas
Procurador : Elder Soares da Silva Calheiros (OAB: 9233/AL)
Apelante : Estado de Alagoas
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Procurador : Elder Soares da Silva Calheiros (OAB: 9233/AL)
Apelado : Talvanes da Silva Santos
Advogado : Pedro Arnaldo Santos de Andrade (OAB: 13534/AL)
Advogada : Gabriely Gouveia Costa (OAB: 11137/AL)
Advogada : Larissa Oliveira de Melo Ribeiro (OAB: 13205/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL. REENQUADRAMENTO. 

PROGRESSÃO HORIZONTAL NA CARREIRA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. LEI ESTADUAL N.º 6.276/2001. ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELA LEI ESTADUAL N.º 7.602/2014. REESTRUTURAÇÃO DO REGIME DE PROGRESSÕES NA CARREIRA. 
NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. NÃO CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO TEMPORAL 
DE CINCO ANOS NA CLASSE IMEDIATAMENTE ANTERIOR. ART. 8º, § 2º, DA LEI ESTADUAL N.º 6.276/2001. INEXISTÊNCIA DE 
DIREITO ADQUIRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. READEQUAÇÃO DO 
PARÂMETRO ESTABELECIDO. RECURSO DE TALVANES DA SILVA SANTOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO 
ESTADO DE ALAGOAS CONHECIDO E PROVIDO. 

29 Apelação Cível nº 0705300-09.2016.8.02.0001 , de Maceió, 24ª Vara Cível da Capital / Família
Apelante : G. C. L. N.

Advogado : THIAGO FILIPE PIMENTEL MACHADO (OAB: 11985/AL)
Advogada : Lyla Marina Vasconcelos Miranda (OAB: 14388/AL)
Apelado : C. de M. M. C. L. (Representado(a) por sua Mãe) E. de M. M.
Advogado : Rodrigo Araújo Campos (OAB: 8544/AL)
Advogado : Luiz Roberto Barros Farias (OAB: 8740/AL)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA QUE CONCLUIU PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E FIXOU 

A VERBA ALIMENTAR EM UM SALÁRIO MÍNIMO. PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. BENESSE 
CONCEDIDA ANTERIORMENTE. CARÊNCIA DE INTERESSE. IMPUGNAÇÃO REALIZADA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIDA. 
EVIDÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA ALEGADA. REVOGAÇÃO COM EFEITOS EX NUNC. VERIFICAÇÃO DE 
OFICIO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ANULAÇÃO E POSTERIOR JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 
1.013, § 3º, IV.  CONTROVÉRSIA SOBRE O ESTABELECIMENTO DE VERBA ALIMENTAR. PONDERAÇÃO ENTRE A NECESSIDADE 
E POSSIBILIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE INDICAM CONDIÇÃO ECONÔMICA ALÉM DA ALEGADA PELA GENITOR 
ALIMENTANTE. VERBA FIXADA EM UM SALÁRIO MÍNIMO. PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAL 
DEVIDO PELO DEMANDADO.

84 Apelação Cível nº 0705624-17.2019.8.02.0058 , de Arapiraca, 3ª Vara de Arapiraca / Cível Residual
Apelante : Banco Bradesco Financiamentos S/A

Soc. Advogados : Wilson Sales Belchior (OAB: 11490A/AL)
Apelada : Josefa Esperidião da Rocha
Advogado : Thayrone Rodrigues de Oliveira (OAB: 14404/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TARIFAS BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA, EXCLUSIVAMENTE, 
AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXTRATOS BANCÁRIOS ANEXADOS AOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE 
OPERAÇÕES BANCÁRIAS. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS EVIDENCIADAS. PRESCINDIBILIDADE DO CONTRATO NOS 
AUTOS. INEXISTÊNCIA DO DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO 
DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

36 Apelação Cível nº 0705758-55.2018.8.02.0001 , de Maceió, 16ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual
Apelante : Lailton Herbert Lobo Araujo

Advogado : Agenário Velames de Almeida (OAB: 11715/AL)
Soc. Advogados : Velames Advocacia (OAB: 58017/AL)
Apelado : Estado de Alagoas
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ACESSO À HIERARQUIA MILITAR. PROMOÇÃO EM CONDIÇÃO ESPECIAL - 

MODALIDADE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO. O ATO EFETIVAMENTE 
PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO, CONSISTENTE NA PROMOÇÃO DO SERVIDOR, PRODUZ EFEITOS CONCRETOS, DE 
MODO QUE A PRETENSÃO DE REFORMA DEVE SER FORMULADA NO PRAZO DE CINCO ANOS CONTADOS A PARTIR DE SUA 
EDIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO / RETIFICAÇÃO DOS ATOS 
CONCESSIVOS DE PROMOÇÃO OCORRIDOS HÁ MAIS DE CINCO ANOS. MÉRITO. MATÉRIA DELINEADA NAS LEIS ESTADUAIS 
N. 5.346/1992, 6.514/2004 E 6.544/2004. REQUISITOS PARA PROMOÇÃO DO SERVIDOR MILITAR - INTERSTÍCIO MÍNIMO NA 
PATENTE ANTERIOR; APROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA; RESULTADO POSITIVO EM INSPEÇÃO DE SAÚDE; 
COMPORTAMENTO BOM PARA OS PRAÇAS; ÊXITO EM EXAME DE SUFICIÊNCIA ARTÍSTICO-MUSICAL PARA OS MILITARES 
MUSICOS; CONCLUSÃO COM APROVEITAMENTO EM CURSO DE HABILITAÇÃO - PREENCHIMENTO DAS EXIGÊNCIAS QUE 
DEPENDIAM EXCLUSIVAMENTE DO SERVIDOR. QUANTO AOS DEMAIS, VERIFICADA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
QUE, AO NÃO PROMOVER OS ATOS NECESSÁRIOS PARA AS PROMOÇÕES REGULARES, RETARDOU INJUSTIFICADAMENTE 
A EVOLUÇÃO NA CARREIRA, CAUSANDO-LHE PREJUÍZOS. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE 
COMPROVAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE EM 
PARTE A PRETENSÃO AUTORAL. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS MAJORADOS ANTE A ATUAÇÃO DO ADVOGADO 
NA INSTÂNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

105 Apelação Cível nº 0706213-83.2019.8.02.0001 , de Maceió, 22ª Vara Cível da Capital / Família
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Apelante : M. A. C. T.
Soc. Advogados : Pinheiros Advocacia (OAB: 13666/AL)
Advogado : Maria do Socorro Tavares Pinheiro (OAB: 8615/AL)
Advogada : Luciana Rodrigues dos Santos Pinheiro (OAB: 13666/AL)
Advogada : Carolline Gêda Peixoto Melo Almeida (OAB: 14311/AL)
Apelada : D. P.
Advogado : Maricélia Schlemper (OAB: 8241/AL)
Apelado : R. P. (Representado(a) por sua Mãe) D. P.
Advogado : Maricélia Schlemper (OAB: 8241/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. DIREITO DE OS POSSUIDORES DEFENDEREM O EXERCÍCIO 

DA POSSE DO BEM POR MEIO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 84 DO STJ. FUNDAMENTO EM CONTRATO DE 
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EXPRESSA DISPOSIÇÃO DE CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO MEDIANTE 
INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PACTUAÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO INDEVIDO. BEM 
ADQUIRIDO DE BOA-FÉ, LIVRE E DESEMBARAÇADO. ENTENDIMENTO JÁ CONSIGNADO PELA 3ª CÂMARA CÍVEL QUANDO DO 
JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO N. 0731510-68.2014.8.02.0001. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA 
SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

58 Apelação Cível nº 0706495-47.2019.8.02.0058 , de Arapiraca, 4ª Vara Cível de Arapiraca / Fazenda Pública
Apelante : M B S VIEIRA - ME

Curador : Defensoria Pública do Estado de Alagoas (OAB: D/AL)
Apelante : MARIA BETANIA SOARES VIEIRA
Apelado : Fazenda Pública Estadual
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL, REPRESENTADO PELA 

DEFENSORIA PÚBLICA NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS E CONDENOU 
O EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA 
GRATUITA. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE IMPLICARIA ÓBICE AO EXERCÍCIO DE DEVER INSTITUCIONAL DO ÓRGÃO. 
GRATUIDADE DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS 
SUSPENSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §3º DO CPC.

40 Apelação Cível nº 0706958-10.2012.8.02.0001 , de Maceió, 10ª Vara Cível da Capital
Apelante : Otávio Bentos de Barros (Representado(a) por sua Mãe) Amelia Bento Moura da Silva

Defensor P : Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL)
Defensor P : Sabrina da Silva Cerqueira Dattoli (OAB: 6898B/AL)
Representa : Amelia Bento Moura da Silva
Apelado : Unimed Maceió
Advogado : Gustavo Uchôa Castro (OAB: 5773/AL)
Advogada : Nathália de Carvalho Brilhante da Nóbrega (OAB: 11133/AL)
Advogada : Hannah Karoline Monteiro Santos (OAB: 10614/AL)
Advogado : Luciano Sotero Rosas (OAB: 6769/AL)
Advogada : Lívia Norma de Araújo (OAB: 8881/AL)
Advogado : Flávia Cavalcante de Souza Leão (OAB: 8874/AL)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA QUE CONFIRMOU 

MEDIDA LIMINAR, CONTUDO DEIXOU DE RATIFICAR O DECISÓRIO QUE MAJOROU AS ASTREINTES POR RECALCITRÂNCIA 
DA RÉ. INTERESSE DO RECORRENTE. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA QUE 
DEVE SER PROMOVIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO 
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

95 Apelação Cível nº 0706982-51.2018.8.02.0058 , de Arapiraca, 3ª Vara de Arapiraca / Cível Residual
Apelante : Carlito Grigório dos Santos

Advogado : Ramoney Marques Bezerra (OAB: 13405/AL)
Apelado : Agiplan Financeira S.a. - Credito, Financiamento e Investimento
Advogado : Wilson Sales Belchior (OAB: 11490A/AL)
Advogado : Wilson Sales Belchior (OAB: 17314/CE)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. DÉBITOS 
ORIUNDOS DE CRÉDITO PESSOAL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE 
REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE FORMA PRESCRITA EM LEI. VÍCIO DE VONTADE.  DEVER DE REPARAÇÃO. DIREITO AO 
RESSARCIMENTO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. 
VALOR QUE ATENDE AO CARÁTER PUNITIVO E COMPENSATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA 
CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

35 Apelação Cível nº 0708334-55.2017.8.02.0001 , de Maceió, 10ª Vara Cível da Capital
Apelante : Banco Bradesco Financiamentos SA

Advogado : Celso Marcon (OAB: 8210A/AL)
Advogada : Carla Passos Melhado Cochi (OAB: 11043A/AL)
Apelado : Tipo Veículos Ltda
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Advogada : Gabriela de rezende Gomes Alves (OAB: 11422/AL)
Apelado : João Marinho de Andrade Neto
Advogado : Osvan Cleverson Amaral Monteiro (OAB: 13396/AL)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COBRANÇA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NA FORMA 

CAPITALIZADA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE PACTUAÇÃO NOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS 
31/03/2000. TAXA DE AVALIAÇÃO DE BENS. ILEGALIDADE CONSTATADA. COBRANÇA DE SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. 
INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA. ÔNUS PARTILHADOS. 
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

23 Remessa Necessária Cível nº 0708365-46.2015.8.02.0001 , de Maceió, 14ª Vara Cível da Capital / Fazenda Municipal
Remetente : Juízo

Parte 01 : Ronaldo Jeronimo Pimentel
Advogado : Bruno Tenório Calaça (OAB: 12606/AL)
Parte 02 : Prefeito do Município de Maceió
Procurador : Diogo Silva Coutinho (OAB: 7489/AL)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXISTÊNCIA DE COISA 

JULGADA. ART. 485, V, § 3º DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

53 Apelação Cível nº 0708374-03.2018.8.02.0001 , de Maceió, 18ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual
Apelante : Maria Isabel de Farias (Representado(a) por sua Mãe) Elita Maria de Farias

Advogado : Wlademir Almeida Lira (OAB: 13578/AL)
Advogada : Mariah Camelo Correia Sales (OAB: 13811/AL)
Apelado : Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - Uncisal
Procurador : Luiz Duerno Barbosa de Carvalho (OAB: 2967/AL)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. VESTIBULAR. ERRO NO CÔMPUTO DA NOTA. NÃO 

INCIDÊNCIA DE BONIFICAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO A CORREÇÃO DA PONTUAÇÃO. 
INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO A REJEIÇÃO DO PEDIDO DE REPARAÇÃO MORAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL 
À CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. CONDUTA ILÍCITA NÃO VERIFICADA. ERRO NO CÁLCULO QUE SE DEU POR 
DESCUIDO DO PRÓPRIO CANDIDATO, QUE DEIXOU DE INFORMAR O INTERESSE EM RECEBER A BONIFICAÇÃO QUANDO 
DA INSCRIÇÃO NO CERTAME. ÔNUS DO CANDIDATO. PREVISÃO EXPRESSA NOS ITENS 2.1.4 E 4.6 DO EDITAL UNCISAL nº 
01/2018. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

45 Apelação Cível nº 0708419-70.2019.8.02.0001 , de Maceió, 16ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual
Apelante : Gilberto de Souza Gomes

Advogada : Mirian Texeira de Assunção (OAB: 4018/AL)
Apelado : Estado de Alagoas
Procurador : Felipe Castro de Amorim Costa (OAB: 6437/AL)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISAR ATOS ADMINISTRATIVOS DOTADOS DE EFEITOS CONCRETOS ANTERIORES AOS CINCO 
ANOS QUE ANTECEDEM A PROPOSITURA DA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. OMISSÃO 
DA ADMINISTRAÇÃO EM VIABILIZAR A ASCENSÃO FUNCIONAL VERIFICADA. PREENCHIMENTO DAS EXIGÊNCIAS QUE 
DEPENDIAM EXCLUSIVAMENTE DO SERVIDOR. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS 
CONCERNENTES À ASCENSÃO AO POSTO DE 2º SARGENTO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE 
CARGOS VAGOS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO 
CONHECIDO E  PARCIALMENTE PROVIDO.

65 Apelação Cível nº 0709004-59.2018.8.02.0001 , de Maceió, 4ª Vara Cível da Capital
Apelante : Companhia Energética de Alagoas - CEAL

Advogado : Danielle Tenório Toledo Cavalcante (OAB: 6033/AL)
Apelado : Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Advogado : JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB: 273843/SP)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO RESIDENCIAL. DANO ELÉTRICO EM ELETRODOMÉSTICO 

DOS SEGURADOS. REPARO CUSTEADO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. PLEITO DE RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. PROVA ANEXADA INSERVÍVEL AO FIM PRETENDIDO. DOCUMENTOS QUE APENAS 
AFIRMAM SOBRE A OSCILAÇÃO DE ENERGIA SEM DETALHAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E INCIDÊNCIA DO CDC 
QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ATO LESIVO, DANO E SEU NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.

98 Apelação Cível nº 0709156-73.2019.8.02.0001 , de Maceió, 14ª Vara Cível da Capital / Fazenda Municipal
Apelante : Município de Maceió

Procurador : Victor Oliveira Silva (OAB: 11637/AL)
Apelado : Emanuel Jorgee Carvalho da Silva
Advogado : Ítalo Ferro de Souza (OAB: 9033/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
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Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TESE ACERCA DA 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 4º, §3º, DA LEI 8.175/2019. CARACTERIZADA INOVAÇÃO  RECURSAL. APELO 
NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO. ART. 5º, INCISO I E ART. 8º, AMBOS DA LEI 
MUNICIPAL N. 5.990/2011. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. OMISSÃO ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 
TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONSECTÁRIOS 
LEGAIS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL 
DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97, EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 
REPERCUSSÃO GERAL. EFICÁCIA JURÍDICA IMEDIATA. ABSTRATIVIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO. EFEITOS ERGA OMNES 
E VINCULANTE.  TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO. TERMO INICIAL DOS JUROS 
MORATÓRIOS A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. RECURSO 
CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 

87 Apelação Cível nº 0710438-49.2019.8.02.0001 , de Maceió, 5ª Vara Cível da Capital
Apelante : Banco BMG S/A

Advogado : Felipe Gazola Vieira Marques (OAB: 14934A/AL)
Apelada : Maria Jose Vasconcelos de Lima
Advogado : Diogo dos Santos Ferreira (OAB: 11404/AL)
Advogado : Luiz Antônio Guedes de Lima (OAB: 8217/AL)
Apelante Adesiv : Maria Jose Vasconcelos de Lima
Advogado : Diogo dos Santos Ferreira (OAB: 11404/AL)
Advogado : Luiz Antônio Guedes de Lima (OAB: 8217/AL)
Apelado Adesiv : Banco BMG S/A
Advogado : Felipe Gazola Vieira Marques (OAB: 14934A/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RELAÇÃO CONTRATUAL 
DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO PARCIAL INCIDENTE SOBRE O PLEITO DE RESSARCIMENTO E SOBRE 
A COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSICIONAMENTO PESSOAL DE NECESSÁRIA ANÁLISE DA RELAÇÃO JURÍDICA SOB A 
ÓTICA DO PLANO FÁTICO/CONCRETO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE PARA ACOMPANHAR ENTENDIMENTO DOS DEMAIS 
INTEGRANTES DA 3ª CÂMARA CÍVEL. DÉBITOS ORIUNDOS DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. SUSPENSÃO DOS 
DESCONTOS REALIZADOS NO CONTRACHEQUE DO CONSUMIDOR. DEVER DE REPARAÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO 
DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. VALOR QUE ATENDE AO 
CARÁTER PUNITIVO E COMPENSATÓRIO.  CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS. RELAÇÃO CONTRATUAL. EFETIVO PREJUÍZO 
FIGURA COMO TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
MAJORADOS EM 1% (UM POR CENTO). RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BMG S/A CONHECIDO EM PARTE E NÃO 
PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR MARIA JOSÉ VASCONCELOS DE LIMA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

118 Apelação Cível nº 0710812-65.2019.8.02.0001 , de Maceió, 11ª Vara Cível da Capital
Apelante : Lenira Andrade da Silva de Siqueira

Advogado : Alberto Eduardo Cavalcante Fragoso (OAB: 8143/AL)
Apelado : Banco BMG S/A
Advogado : Fabio Frasato Caires (OAB: 14063/AL)
Advogado : Fábio Frasato Caires (OAB: 124809/SP)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.  BANCO BMG. RELAÇÃO CONTRATUAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. POSICIONAMENTO 
PESSOAL DE NECESSÁRIA ANÁLISE DA RELAÇÃO JURÍDICA SOB A ÓTICA DO PLANO FÁTICO/CONCRETO. PRINCÍPIO DA 
COLEGIALIDADE PARA ACOMPANHAR ENTENDIMENTO DOS DEMAIS INTEGRANTES DA 3ª CÂMARA CÍVEL. SENTENÇA 
PELA IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DÉBITOS ORIUNDOS DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. 
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NO CONTRACHEQUE DO CONSUMIDOR. DEVER DE REPARAÇÃO. DIREITO AO 
RESSARCIMENTO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES AOS SAQUES 
E COMPRAS. MÁ-FÉ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. VALOR QUE ATENDE AO CARÁTER PUNITIVO E 
COMPENSATÓRIO.  CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

116 Apelação Cível nº 0711017-60.2020.8.02.0001 , de Maceió, 10ª Vara Cível da Capital
Apelante : Banco BMG S/A

Advogado : João Francisco Alves Rosa (OAB: 15443A/AL)
Apelada : Maria Filomena de Andrade dos Santos
Advogado : Alfredo Luís de Barros Palmeira (OAB: 10625/AL)
Advogada : Lyvia Renata Galdino da Fonseca (OAB: 16299/AL)
Advogada : MARIA ELISA PAULY (OAB: 16819/AL)
Advogado : Rodrigo Delgado da Silva (OAB: 11152/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. BMG. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DÉBITOS ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMOS 
CONSIGNADOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO.  POSICIONAMENTO PESSOAL DE NECESSÁRIA ANÁLISE DA RELAÇÃO JURÍDICA 
SOB A ÓTICA DO PLANO FÁTICO/CONCRETO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE PARA ACOMPANHAR ENTENDIMENTO DOS 
DEMAIS INTEGRANTES DA 3ª CÂMARA CÍVEL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NO CONTRACHEQUE DA 
PARTE APELADA. DEVER DE REPARAÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO. LASTRO 
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PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE SÓ ATINGIRÁ O PERÍODO 
ANTERIOR AO PRAZO QUINQUENAL ESTABELECIDO LEGALMENTE. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO RECONHECIDA. 
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. COMPENSAÇÃO IMPOSSIBILITADA. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

47 Apelação Cível nº 0711030-93.2019.8.02.0001 , de Maceió, 18ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual
Apelante : Alagoas Previdencia

Apelada : Rosimeire Cabral
Soc. Advogados : Belo & Klüsener Advogados (OAB: 596/AL)
Advogado : Luiz Carlos Almeida Belo (OAB: 12384/AL)
Advogada : Rita de Cássia Rêgo Klusener (OAB: 12080/AL)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DE REAJUSTE GERAL 

CONCEDIDO AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO TRIBUNAL 
DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS. POSSIBILIDADE. PARIDADE. IRRELEVÂNCIA. PENSIONISTA QUE NÃO BUSCA 
EQUIPARAÇÃO, MAS SIM A RECOMPOSIÇÃO ANUAL DO BENEFÍCIO. DIREITO RECONHECIDO PELA PRÓPRIA AUTARQUIA 
PREVIDENCIÁRIA. APLICAÇÃO DOS REAJUSTES. CABIMENTO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RETROATIVAS. CABIMENTO. 
RESPONSABILIDADE DO ENTE PREVIDENCIÁRIO. AUTONOMIA CONCEDIDA PELA LEI ESTADUAL n° 7.715/15. PRESCRIÇÃO 
NÃO VERIFICADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUE SUSPENDE O PRAZO. LAPSO QUINQUENAL NÃO ULTRAPASSADO. 
TESE RECURSAL ACERCA DE SUPOSTO ERRO QUANDO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DISCUSSÃO QUE EXTRAPOLA 
OS LIMITES DO PEDIDO DELIMITADO NA INICIAL. EVENTUAL USO DE BASE DE CÁLCULO EQUIVOCADA QUE NÃO AFETA O 
DIREITO DE REAJUSTE DO BENEFÍCIO. QUESTÃO A SER APURADA EM PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. RECURSO CONHECIDO 
E NÃO PROVIDO.

57 Apelação Cível nº 0712001-83.2016.8.02.0001 , de Maceió, 10ª Vara Cível da Capital
Apelante : BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento

Advogado : Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei (OAB: 21678/PE)
Apelado : Talvanes Justo do Nascimento
Advogado : Raíssa Tenório Araújo (OAB: 8964/AL)
Advogado : Herbert Mozart Melo de Araujo (OAB: 3287/AL)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.  COBRANÇA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA 

MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. TAXA DE AVALIAÇÃO DE BENS. LEGALIDADE. TEMA 958 STJ. SEGURO 
PROTEÇÃO FINANCEIRA E PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE NO CASO EM CONCRETO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS READEQUADOS. RECALCULO DA DÍVIDA A SER PROMOVIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO 
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

4 Apelação Cível nº 0712590-70.2019.8.02.0001 , de Maceió, 16ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual
Apelante : Clinica Terapeutica Divina Misericórdia Ltda

Advogado : Lincoln Fernandes Oliveira Lima (OAB: 4752/AL)
Apelado :  Estado de Alagoas
Procurador : Sérgio Henrique Tenório de Sousa Bomfi m (OAB: 7032/AL)
Apelante : Estado de Alagoas
Procurador : Sérgio Henrique Tenório de Sousa Bomfi m (OAB: 7032/AL)
Apelado : Clinica Terapeutica Divina Misericórdia Ltda
Advogado : Lincoln Fernandes Oliveira Lima (OAB: 4752/AL)
Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :RECURSOS DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO A QUO QUE PROLATOU SENTENÇA E 

REALIZOU POSTERIOR RECONSIDERAÇÃO DO ATO JUDICIAL. NOVA SENTENÇA ANULADA POR MANDADO DE SEGURANÇA. 
ESVAZIAMENTO DO OBJETO DOS RECURSOS INTERPOSTOS EM FACE DO ATO JUDICIAL ANULADO. MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA PROLATADA INICIALMENTE.  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE POR CLÍNICA PARTICULAR EM FAVOR DO 
ESTADO DE ALAGOAS. SENTENÇA QUE CONDENOU O ENTE ESTATAL AO PAGAMENTO DO VALOR APONTADO COMO DEVIDO. 
SERVIÇO DEVIDAMENTE PRESTADO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. NECESSIDADE DE PAGAMENTO. ORDEM DE BLOQUEIO 
DAS CONTAS DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO DO PRECATÓRIO. MODIFICAÇÃO 
DO JULGADO NESTE ASPECTO. HONORÁRIOS FIXADOS CONFORME ART. 85, § 3º, II DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. 
MANUTENÇÃO.  FIXAÇÃO, EX OFFICIO, DOS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. APELOS DE FLS. 233-251 E 281-290 NÃO 
CONHECIDOS. RECURSO DE FLS. 325-345 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

67 Apelação Cível nº 0715384-64.2019.8.02.0001 , de Maceió, 13ª Vara Cível da Capital
Apelante : Banco BMG S/A

Advogado : João Francisco Alves Rosa (OAB: 17023/BA)
Apelado : Raimundo Marques de Carvalho Neto
Advogado : Alfredo Luís de Barros Palmeira (OAB: 10625/AL)
Advogada : Lyvia Renata Galdino da Fonseca (OAB: 16299/AL)
Advogado : Rodrigo Delgado da Silva (OAB: 11152/AL)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.  CONSTATAÇÃO DE ABUSIVIDADE 
NA PACTUAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. ONEROSIDADE EXCESSIVA AO 
CONSUMIDOR. OFENSA À BOA-FÉ CONTRATUAL E DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. DIMINUIÇÃO INJUSTA 
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E REITERADA DA RENDA DO DEMANDANTE. CONDUTA CONFIGURADORA DE DANO MATERIAL.  RESTITUIÇÃO DEVIDA EM 
DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPARAÇÃO MANTIDA EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PLEITO DE EXCLUSÃO QUE 
NÃO MERECE PROSPERAR.  CONSECTÁRIOS LEGAIS EXAMINADOS EX OFFICIO: REPARAÇÃO MORAL COM JUROS DE 1% 
AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO ATÉ O ARBITRAMENTO, QUANDO COMEÇA A INCIDIR A CORREÇÃO MONETÁRIA, DEVENDO 
SER OBSERVADA APENAS A TAXA SELIC DESDE ENTÃO. REPARAÇÃO MATERIAL COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA 
SOBRE O QUANTUM DESDE OS INDEVIDOS DESCONTOS. APLICAÇÃO UNICAMENTE DA TAXA SELIC ANTE A COINCIDÊNCIA 
DOS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

41 Apelação Cível nº 0717140-16.2016.8.02.0001 , de Maceió, 17ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual
Apelante : Maria do Carmo Carvalho da Silva

Advogado : Edvaldo Conceição dos Santos (OAB: 105369/RJ)
Apelado : Estado de Alagoas
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ATROPELAMENTO POR VIATURA POLICIAL. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS ACERCA DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ENTE PÚBLICO 
QUE RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR SEUS AGENTES. EXCLUDENTES NÃO VERIFICADAS. 
ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE, BEM COMO AS DIVERSAS LESÕES SUPORTADAS. 
FRATURAS E ESCORIAÇÕES DIVERSAS. NECESSIDADE DE SUBMETER-SE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CONSIDERÁVEL 
PERÍODO DE CONVALESCENÇA (QUATRO MESES). DANO MORAL CONFIGURAÇÃO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 
PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO NA ORIGEM. R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). REJEITADO. VALOR QUE 
SE ENCONTRA ABAIXO DO PARÂMETRO COSTUMEIRAMENTE UTILIZADO POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR. HONORÁRIOS DE 
SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ÓRGÃO QUE NÃO ATUOU NA CAUSA. RETIFICAÇÃO DO 
DISPOSITIVO. VERBA QUE PERTENCE AO ADVOGADO CONSTITUÍDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

112 Apelação Cível nº 0718018-33.2019.8.02.0001 , de Maceió, 5ª Vara Cível da Capital
Apte/Apdo : Banco BMG S/A

Advogado : João Francisco Alves Rosa (OAB: 17023/BA)
Advogado : João Francisco Alves Rosa (OAB: 15443A/AL)
Apte/Apdo : Terezinha Santos Costa
Advogado : Hugo Napoleão Rêgo Almeida (OAB: 12011/AL)
Advogado : Luciano Henrique Gonçalves Silva (OAB: 6015/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA AFASTADO. 
RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.  POSICIONAMENTO PESSOAL DE NECESSÁRIA 
ANÁLISE DA RELAÇÃO JURÍDICA SOB A ÓTICA DO PLANO FÁTICO/CONCRETO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE PARA 
ACOMPANHAR ENTENDIMENTO DOS DEMAIS INTEGRANTES DA 3ª CÂMARA CÍVEL. LASTRO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. 
INCIDÊNCIA DO CDC. PRESCRIÇÃO PARCIAL INCIDENTE SOBRE O PLEITO DE RESSARCIMENTO. DÉBITOS ORIUNDOS DE 
CARTÃO DE CRÉDITO. DEVER DE REPARAÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO. MÁ-
FÉ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. VALOR QUE ATENDE AO CARÁTER PUNITIVO E COMPENSATÓRIO. 
CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO INTERPOSTO PELO 
BANCO BMG CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA CONSUMIDORA TEREZINHA SANTOS COSTA 
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

107 Apelação Cível nº 0718269-17.2020.8.02.0001 , de Maceió, 17ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual
Recorrente : Dilton Brandão de Almeida

Advogada : Walkyria Carolina de O. L. Barros (OAB: 9464/AL)
Advogado : Lucas José Leite Ramalho (OAB: 12252/AL)
Recorrido : Estado de Alagoas
Recorrido : AL Previdência, Serviço  Social Autônomo, Pessoa Jurídica de Direito Privado
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS INATIVOS. 

REFORMA DA PREVIDÊNCIA. LC ESTADUAL N. 52/2019 QUE REORGANIZOU O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/19. DÉFICIT ATUARIAL DA 
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA REFORMA PREVIDENCIÁRIA. PRECEDENTES DO 
STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

33 Apelação Cível nº 0718668-51.2017.8.02.0001 , de Maceió, 16ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual
Apelante : José Pinto de Assis

Advogado : Diego Malta Brandão (OAB: 11688/AL)
Apelado : Estado de Alagoas
Procurador : Camille Maia Normande Braga (OAB: 5895/AL)
Apelado : Alagoas Previdência
Procurador : Camille Maia Normande Braga (OAB: 5895/AL)
Apelante :  Estado de Alagoas
Procurador : Camille Maia Normande Braga (OAB: 5895/AL)
Apelante : Alagoas Previdência
Procurador : Camille Maia Normande Braga (OAB: 5895/AL)
Apelado : José Pinto de Assis
Advogado : Diego Malta Brandão (OAB: 11688/AL)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva
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Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE ALAGOAS. 

CARGO DE ASSISTENTE DE PESQUISA LEGISLATIVA. FALECIMENTO NO ANO 2000. PENSÃO POR MORTE INSTITUÍDA EM 
BENEFÍCIO DO VIÚVO. TRANSPOSIÇÃO DO CARGO OCUPADO PELA INSTITUIDORA PARA ANALISTA LEGISLATIVO. LEI 
ESTADUAL N. 7.211/2009. MERA MODIFICAÇÃO DE NOMENCLATURA E REMUNERAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA PROGRESSÃO 
FUNCIONAL. DIREITO À PARIDADE COM OS SERVIDORES ATIVOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DO REAJUSTE ESTABELECIDO 
PELA LEI N. 7.533/2013. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N° 7.533/2013. NÃO OCORRÊNCIA DE 
OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE ALAGOAS PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. 
LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO AL PREVIDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO COM RELAÇÃO AO ESTADO DE ALAGOAS. ARTIGO 485 INCISO VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA LÍQUIDA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. 
PARÂMETRO AJUSTADO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

96 Apelação Cível nº 0718719-91.2019.8.02.0001 , de Maceió, 14ª Vara Cível da Capital / Fazenda Municipal
Apelante : Jacirley Silva

Advogada : Maria Betânia Nunes Pereira (OAB: 4731/AL)
Advogado : Daniel Nunes Pereira (OAB: 6073/AL)
Advogada : Ana Carolina de Oliveira Nunes Pereira (OAB: 14965/AL)
Apelado : Município de Maceió
Advogado : Fernando Sérgio Tenório de Amorim (OAB: 4617/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR 

MUNICIPAL. PLEITO REFERENTE À INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PSF. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL 
PARA INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS AO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE MACEIÓ. 
HONORÁRIOS RECURSAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

111 Apelação Cível nº 0718730-86.2020.8.02.0001 , de Maceió, 8ª Vara Cível da Capital
Apelante : Ivanildo Jose da Silva

Advogado : Helderson Barreto Martins (OAB: 7525/SE)
Advogado : Helderson Barreto Martins (OAB: 17890A/AL)
Apelado : Itapeva Vii Multicarteira Fundo de Investimentos Não-padronizados
Advogado : THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB: 11937A/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 
PARTES. DÍVIDA INEXISTENTE. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. APONTAMENTO 
PREEXISTENTE EM NOME DO RECORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. 
RECURSO CONHECIDO E E NÃO PROVIDO.

30 Apelação Cível nº 0719163-32.2016.8.02.0001 , de Maceió, 9ª Vara Cível da Capital
Apelante : Companhia Alagoana de Recursos H e Patrimoniais

Advogada : Rosemary Francino Ferreira (OAB: 4713/AL)
Apelado : Geová Agostinho dos Santos
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA PELA CARHP. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO EM FACE 

DO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES. AFRONTA AO 
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE NÃO PRONUNCIADA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO 
DE MÉRITO. PRAZO DECADENCIAL PARA RESCISÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO 
ARTIGO 206, § 5º, I DO CC/02. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DEVIDA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 
IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA INÉRCIA 
DO CREDOR. SENTENÇA ANULADA. PRETENSÃO DE DELIBERAÇÃO, EM SEGUNDA INSTÂNCIA, ACERCA DO PEDIDO DE 
RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

79 Apelação Cível nº 0719240-07.2017.8.02.0001 , de Maceió, 1ª Vara Cível da Capital
Apelante : Unimed Maceió - Cooperativa de Trabalho Médico

Advogado : Gustavo Uchôa  Castro (OAB: 5773/AL)
Advogado : Linaldo Freitas de Lima (OAB: 5541/AL)
Apelado : Espólio de José de Carvalho
Defensor P : Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL)
Defensor P : Ana Maria Barroso Rezende (OAB: 6082/SE)
Representa : Jusineia Carvalho de Oliveira
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS 

MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE. PLANO DE SAÚDE QUE SE 
RECUSA AO FORNECIMENTO DO HOME CARE COM FUNDAMENTO EM CLÁUSULA CONTRATUAL PROIBITIVA. INCIDÊNCIA DO 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO HIPOSSUFICIENTE. HAVENDO COBERTURA 
CONTRATUAL PARA DETERMINADA PATOLOGIA, NÃO É DADO AO PLANO DE SAÚDE RECUSAR O TRATAMENTO MELHOR 
INDICADO PELO MÉDICO QUE ASSISTE A PACIENTE. ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO DE SER ABUSIVA CLÁUSULA 
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CONTRATUAL EXCLUDENTE DE TRATAMENTO DOMICILIAR. CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO TERRITORIAL PARA PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO DE HOME CARE. ABUSIVIDADE. PREJUÍZOS DESPROPORCIONAIS AO CONSUMIDOR. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO 
DE RESSARCIMENTO QUANTO AO DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

59 Apelação Cível nº 0719458-74.2013.8.02.0001 , de Maceió, 7ª Vara Cível da Capital
Apelante : Elaine Alves de Lira

Defensor P : Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL)
Defensor P : Sabrina da Silva Cerqueira Dattoli (OAB: 6898B/AL)
Apelado : Hapvida Assistencia Médica Ltda
Advogado : Igor Macedo Facó (OAB: 16470/CE)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO 

POR ENTENDER CONFIGURADA A PERDA DO INTERESSE DE AGIR ANTE A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. ERROR IN 
PROCEDENDO VERIFICADO EX OFFICIO.  ANULAÇÃO E POSTERIOR JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3º, IV. 
MÉRITO: PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO NOS TERMOS PRESCRITOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO POR DETERMINADO ESPECIALISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO DEMANDADO DE 
QUE POSSUI EM SEU QUADRO MÉDICO PROFISSIONAL CAPACITADO PARA O TRATAMENTO. PECULIARIDADES DO CASO 
CONCRETO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO QUE SE IMPÕE. PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAL 
DEVIDO PELO DEMANDADO. VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA EM R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS).

69 Apelação Cível nº 0720228-28.2017.8.02.0001 , de Maceió, 3ª Vara Cível da Capital
Apelante : Remes Tânia Cavalcanti da Fonseca Cerqueira

Advogado : José Vicente Faria de Andrade (OAB: 12119/AL)
Apelado : Banco BMG S/A
Advogado : Gustavo Antônio Feres Paixão (OAB: 16654A/AL)
Apelante : Banco BMG S/A
Advogado : Gustavo Antonio Feres Paixao (OAB: 7675A/TO)
Apelada : Remes Tânia Cavalcanti da Fonseca Cerqueira
Advogado : José Vicente Faria de Andrade (OAB: 12119/AL)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA QUE DETERMINOU A REPARAÇÃO MORAL E RESTITUIÇÃO MATERIAL. EMPRÉSTIMO 
CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONSUMIDOR. OFENSA À BOA FÉ 
CONTRATUAL E DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. DIMINUIÇÃO INJUSTA E REITERADA DA RENDA DA 
DEMANDANTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MATERIAL CONSTATADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA EM 
DOBRO DESDE O MOMENTO QUE OCORRERAM AS ABUSIVIDADES.  DANO MORAL CONFIGURADO. REPARAÇÃO MAJORADA 
PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). HONORÁRIOS MAJORADOS. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APELO DO 
BANCO DEMANDADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

93 Apelação Cível nº 0720954-31.2019.8.02.0001 , de Maceió, 5ª Vara Cível da Capital
Apelante : Leila Pacheco Ferreira Cavalcante

Advogado : Pedro Ícaro Cavalcante de Barros (OAB: 10002/AL)
Apelado : Bradesco Saúde
Advogado : KARINA  DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB: 9558/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES 

PAGOS INDEVIDAMENTE PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR.CONTRATO FIRMADO EM MOMENTO POSTERIOR À LEI  N. 9.656/98. MUDANÇA DE FAIXA 
ETÁRIA. IDOSO. REAJUSTE AOS 61 (SESSENTA E UM) ANOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA À LEI DOS PLANOS DE SAÚDE 
EM CONSONÂNCIA AO ESTATUTO DO IDOSO - LEI N. 10.741/2003. PRECEDENTE DO STJ. RESP. 1.568.244/RJ REPETITIVOS. 
PARÂMETROS DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ABUSIVIDADE DO REAJUSTE NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. MANUTENÇÃO 
DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

113 Apelação Cível nº 0723068-06.2020.8.02.0001 , de Maceió, 12ª Vara Cível da Capital
Apelante : James Lima de Aguiar

Advogado : Alberto Eduardo Cavalcante Fragoso (OAB: 8143/AL)
Apelado : Banco BMG S/A
Advogado : João Francisco Alves Rosa (OAB: 17023/BA)
Advogado : João Francisco Alves Rosa (OAB: 15443A/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.  BANCO BMG. RELAÇÃO CONTRATUAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 
POSICIONAMENTO PESSOAL DE NECESSÁRIA ANÁLISE DA RELAÇÃO JURÍDICA SOB A ÓTICA DO PLANO FÁTICO/CONCRETO. 
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE PARA ACOMPANHAR ENTENDIMENTO DOS DEMAIS INTEGRANTES DA 3ª CÂMARA CÍVEL. 
SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTENTE. DÉBITOS ORIUNDOS DE CARTÃO DE 
CRÉDITO NÃO CONTRATADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NO CONTRACHEQUE DO CONSUMIDOR. DEVER 
DE REPARAÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES 
CORRESPONDENTES AOS SAQUES E COMPRAS. MÁ-FÉ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. VALOR 
QUE ATENDE AO CARÁTER PUNITIVO E COMPENSATÓRIO.  CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS. SENTENÇA REFORMADA. 
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
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62 Apelação Cível nº 0724701-57.2017.8.02.0001 , de Maceió, 4ª Vara Cível da Capital
Apelante : Maria Petrúcia Gonçalves dos Santos

Defensor P : Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL)
Defensor P : Ana Maria Barroso Rezende (OAB: 6082/SE)
Apelado : Eletrobrás Distribuição Alagoas
Advogado : Danielle Tenório Toledo Cavalcante (OAB: 6033/AL)
Soc. Advogados : Julia Queiroz & Advogados Associados (OAB: 396/AL)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS.  ALEGADA FRAUDE NO 
MEDIDOR. INSPEÇÃO REALIZADA DE FORMA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. REFORMA 
DA SENTENÇA NESSE PONTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EQUITATIVAMENTE. 
REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE NO TOCANTE A AUTORA NOS TERMOS DO ART 98, §§ 2º e 3º, 
DO CPC. RECURSO DO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

64 Apelação Cível nº 0725079-76.2018.8.02.0001 , de Maceió, 17ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual
Apelante : Alagoas Previdência

Procurador : Procuradoria Geral do Estado de Alagoas (OAB: P/GE)
Apelada : Marta Souza Souto
Advogado : Juvenal Oliveira Silva Neto (OAB: 11025/AL)
Advogado : Krishnamurti Medeiros Santos (OAB: 13904/AL)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEMORA INJUSTIFICADA PARA A ANÁLISE DE PEDIDO 

DE APOSENTADORIA. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE QUE O PROCEDIMENTO DEVERIA PERDURAR POR, 
NO MÁXIMO, TRINTA DIAS. ART. 57, §3º DA CE. TRANSCURSO DE UM ANO E OITO MESES. DIREITO DE RECEBIMENTO DOS 
VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMUNIDADE LIMITADA AOS VALORES INFERIORES 
AO TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 40, § 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 
ART. 32, II, DA LEI ESTADUAL 7.751/2015. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 52/2019. TEMPUS REGIT ACTUM. 
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

25 Apelação Cível nº 0725240-62.2013.8.02.0001 , de Maceió, 2ª Vara Cível da Capital
Apelante : Corsec Clube Benefi cente do Brasil

Advogado : Daniel Nejaim Lemos (OAB: 28754/PE)
Apelada : Vânia Gouveia da Costa
Advogado : wallace silva de miranda (OAB: 4878/AL)
Advogado : Wallace Melo de Miranda (OAB: 13277/AL)
Apelado : Valter Gouveia Costa
Advogado : Wallace Silva de Miranda (OAB: 4878/AL)
Advogado : Wallace Melo de Miranda (OAB: 13277/AL)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.  TESE DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. AFASTADA. SEGURO DE VIDA.  ESTIPULANTE. EXCEÇÃO À REGRA. PESSOA JURÍDICA QUE GEROU EXPECTATIVAS 
NOS SEGURADOS DE SER A RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRECEDENTES DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NÃO PROVIDO.

94 Apelação Cível nº 0725526-98.2017.8.02.0001 , de Maceió, 2ª Vara Cível da Capital
Apelante : Erivaldo Gueiros Filho

Advogado : Daniel Robson Cavalcante Barbosa Gueiros (OAB: 13800/AL)
Advogado : GERALDO CARVALHO DE OLIVEIRA NETO (OAB: 12455/AL)
Apelado : Banco BMG S/A
Advogado : João Francisco Alves Rosa (OAB: 17023/BA)
Advogado : João Francisco Alves Rosa (OAB: 15443A/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.  BANCO BMG. PEDIDO DE EFEITO 

SUSPENSIVO NO BOJO DA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. RELAÇÃO 
CONTRATUAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. POSICIONAMENTO PESSOAL DE NECESSÁRIA ANÁLISE DA RELAÇÃO 
JURÍDICA SOB A ÓTICA DO PLANO FÁTICO/CONCRETO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE PARA ACOMPANHAR ENTENDIMENTO 
DOS DEMAIS INTEGRANTES DA 3ª CÂMARA CÍVEL. DÉBITOS ORIUNDOS DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. 
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NO CONTRACHEQUE DO CONSUMIDOR. DEVER DE REPARAÇÃO. DIREITO 
AO RESSARCIMENTO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO. DEVIDA COMPENSAÇÃO DOS VALORES. MÁ-FÉ. DANO MORAL. 
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. VALOR QUE ATENDE AO CARÁTER PUNITIVO E COMPENSATÓRIO.  CONSECTÁRIOS 
LEGAIS FIXADOS. RELAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E FIXAÇÃO EM 
15%. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

82 Apelação Cível nº 0725609-51.2016.8.02.0001 , de Maceió, 17ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual
Apelante : Olita Leandro de Souza Soares

Advogado : Adalberto José da Costa Tenório (OAB: 10025/AL)
Apelado : ‘Estado de Alagoas
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Procurador : Sérgio Henrique Tenório de Sousa Bomfi m (OAB: 7032/AL)
Apelado : AL Previdência
Procurador : Sérgio Henrique Tenório de Sousa Bomfi m (OAB: 7032/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INATIVO FALECIDO POSTERIORMENTE 

A EC 41/2003. DIREITO À PARIDADE VENCIMENTAL. SEGURADO APOSENTADO EM MOMENTO ANTERIOR A EC N. 41/2003. 
REAJUSTES E REVISÕES APLICÁVEIS AOS SERVIDORES ATIVOS QUE ABRANGEM A PENSIONISTA. RECURSO CONHECIDO 
EM PARTE E  PROVIDO.

92 Apelação Cível nº 0725749-80.2019.8.02.0001 , de Maceió, 8ª Vara Cível da Capital
Apelante : Manoel Sebastião dos Santos

Advogado : Ricardo Fernando de Melo Fonseca Júnior (OAB: 16881/AL)
Advogado : Márcio André Santos de Andrade Filho (OAB: 16060/AL)
Apelado : Banco BMG S/A
Advogado : Marina Bastos da Porciúncula Benghi (OAB: 10274A/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.  BANCO BMG. RELAÇÃO CONTRATUAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PLEITO DE 
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. POSICIONAMENTO PESSOAL DE 
NECESSÁRIA ANÁLISE DA RELAÇÃO JURÍDICA SOB A ÓTICA DO PLANO FÁTICO/CONCRETO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE 
PARA ACOMPANHAR ENTENDIMENTO DOS DEMAIS INTEGRANTES DA 3ª CÂMARA CÍVEL. DÉBITOS ORIUNDOS DE CARTÃO 
DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NO CONTRACHEQUE DO CONSUMIDOR. 
DEVER DE REPARAÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO. MÁ-FÉ. PRESCRIÇÃO  
INEXISTENTE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO CARACTERIZADO E MANTIDO. VALOR QUE ATENDE AO CARÁTER 
PUNITIVO E COMPENSATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS. RELAÇÃO CONTRATUAL.TESE ULTRA PETITA REFUTADA. 
HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

119 Apelação Cível nº 0726859-80.2020.8.02.0001 , de Maceió, 3ª Vara Cível da Capital
Apte/Apdo : Banco BMG S/A

Advogado : Flávia Almeida Moura Di Latella (OAB: 109730/MG)
Advogado : João Francisco Alves Rosa (OAB: 15443A/AL)
Apte/Apdo : Edilson Francisco de Souza
Advogado : Rogedson Rocha Ribeiro (OAB: 11317/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. DÉBITOS ORIUNDOS DA OPERAÇÃO DENOMINADA “604.00 BANCO BMG S/A - CARTÃO”. CONTRATO DE 
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.  POSICIONAMENTO PESSOAL DE NECESSÁRIA ANÁLISE DA RELAÇÃO JURÍDICA SOB 
A ÓTICA DO PLANO FÁTICO/CONCRETO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE PARA ACOMPANHAR ENTENDIMENTO DOS DEMAIS 
INTEGRANTES DA 3ª CÂMARA CÍVEL. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. 
VALOR QUE ATENDE AO CARÁTER PUNITIVO E COMPENSATÓRIO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS 
INDEVIDAMENTE. RELAÇÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DISPONIBILIZADOS AO 
AUTOR. NÃO ACOLHIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. AUMENTO DA VERBA HONORÁRIA DECORRENTE DA FASE RECURSAL. 
RECURSOS DO BANCO BMG CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DE EDILSON FRANCISCO DE SOUZA CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO.

28 Apelação Cível nº 0727322-90.2018.8.02.0001 , de Maceió, 17ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual
Apelante :  Estado de Alagoas

Procurador : Helder Braga Arruda Júnior (OAB: 11935B/AL)
Apelante : Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AL
Procurador : Lúcio Flávio Costa Omena (OAB: 2184/AL)
Apelada : BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Advogado : Jorge Andre Ritzmann de Oliveira (OAB: 11985/SC)
Advogado : TATIANE BITTENCOUR (OAB: 109418A/RS)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA. FRAUDE EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PLEITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

DE CANCELAMENTO DO REGISTRO DO VEÍCULO E SUSPENSÃO DE MULTAS E IMPOSTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 
RECURSO DO ESTADO DE ALAGOAS PARCIALMENTE CONHECIDO. INOVAÇÃO ACERCA DAS TESES DE SUJEIÇÃO TRIBUTÁRIA 
PASSIVA E RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUANTO A FORTUITO INTERNO. RECURSO DO 
DETRAN. CONHECIDO. TESES DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PARCIALMENTE ACOLHIDA EM RELAÇÃO A MULTAS E INFRAÇÕES DE 
TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO DE TERCEIRO (DEVEDOR FIDUCIÁRIO). CANCELAMENTO DE REGISTRO. 
INDEFERIMENTO. FRAUDE QUE NÃO DESCARACTERIZA O DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR SOBRE O VEÍCULO. 
DEVER DE REGULARIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO E ESTABELECIDO NA 
FORMA RECÍPROCA. RECURSO DO ESTADO DE ALAGOAS CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO 
DO DETRAN CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

88 Apelação Cível nº 0729744-72.2017.8.02.0001 , de Maceió, 11ª Vara Cível da Capital
Apelante : José Renato Correia de Almeida

Advogado : Diogo dos Santos Ferreira (OAB: 11404/AL)
Advogado : Luiz Antônio Guedes de Lima (OAB: 8217/AL)
Apelado : Banco BMG S/A
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Advogado : Marina Bastos da Porciúncula Benghi (OAB: 10274A/AL)
Apelante : Banco BMG S/A
Advogado : Marina Bastos da Porciúncula Benghi (OAB: 10274A/AL)
Apelado : José Renato Correia de Almeida
Advogado : Luiz Antônio Guedes de Lima (OAB: 8217/AL)
Advogado : Diogo dos Santos Ferreira (OAB: 11404/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA QUE CONSIDEROU A RESTITUIÇÃO 
EM DOBRO. BANCO BMG. CONTRATO POR ÁUDIO. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 
PRESCRIÇÃO PARCIAL INCIDENTE SOBRE O PLEITO DE RESSARCIMENTO E SOBRE A COMPENSAÇÃO DE VALORES. 
POSICIONAMENTO PESSOAL DE NECESSÁRIA ANÁLISE DA RELAÇÃO JURÍDICA SOB A ÓTICA DO PLANO FÁTICO/CONCRETO. 
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE PARA ACOMPANHAR ENTENDIMENTO DOS DEMAIS INTEGRANTES DA 3ª CÂMARA CÍVEL. 
DÉBITOS ORIUNDOS DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NO 
CONTRACHEQUE DO CONSUMIDOR. DEVER DE REPARAÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DO VALOR DESCONTADO 
EM DOBRO. MÁ-FÉ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. VALOR QUE ATENDE AO CARÁTER PUNITIVO E 
COMPENSATÓRIO.  CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. EFETIVO PREJUÍZO FIGURA COMO 
TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS. RECURSO 
INTERPOSTO PELO BANCO BMG S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR JOSÉ RENATO 
CORREIA DE ALMEIDA CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. 

42 Apelação Cível nº 0732127-57.2016.8.02.0001 , de Maceió, 13ª Vara Cível da Capital
Apelante : Sebastião Herminegildo Felix

Advogado : Adilson Falcão de Farias (OAB: 1445A/AL)
Advogado : Allyson Sousa de Farias (OAB: 8763/AL)
Advogada : Ana Carolina de Lima Vieira (OAB: 15492/AL)
Apelada : BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Soc. Advogados : Bruno Henrique de Oliveira Vanderley (OAB: 21678/PE)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TRANSAÇÃO ULTERIOR AO 

JULGAMENTO DE MÉRITO POR ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO  QUE SE IMPÕE.  ART. 487, III, DO CPC. 
EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

60 Apelação Cível nº 0732405-24.2017.8.02.0001 , de Maceió, 9ª Vara Cível da Capital
Apelante : MRV Engenharia e Participações S.A.

Advogado : Ivan Isaac Ferreira Filho (OAB: 12939A/AL)
Advogado : João Artur Andion Melo (OAB: 7221/AL)
Advogado : Artur Bezerra Costa (OAB: 16476/AL)
Apelado : Anthony Marinho Lopes dos Santos
Advogada : Gabriela Carvalho Falcão (OAB: 16277/AL)
Advogada : Mirla Larissa Carvalho Maia (OAB: 14269/AL)
Apdo/Apte : Banco do Brasil S/A
Advogado : Rafael Sganzerla Durand (OAB: 10132A/AL)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA QUE 

RESULTOU NA CONTINUIDADE DA COBRANÇA DE “TAXA DE OBRA”. TESE DE ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.  
AGENTE FINANCIADOR QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO E É RESPONSÁVEL QUANTO A RESTITUIÇÃO DA 
QUANTIA COBRADA A MAIOR A TÍTULO DE JUROS DE OBRA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATRASO FORMULADA PELA 
CONSTRUTORA QUE NÃO PROSPERAR. NARRATIVAS E CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIAM A DEMORA APÓS O 
PRAZO DE TOLERÂNCIA. RESTITUIÇÃO DA TAXA COBRADA NESSE INTERREGNO.  CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA PREVISTA 
EM DESFAVOR DO COMPRADOR. MORA DA CONSTRUTORA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO REVERSO. DANOS MORAIS 
CONFIGURADOS NA HIPÓTESE. QUANTUM RAZOÁVEL FIXADO PELO MAGISTRADO EM R$3.000,00. INCABÍVEL MINORAÇÃO.  
VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE 
PROVIDO O APELO INTERPOSTO PELO BANCO E NÃO PROVIDO O RECURSO DA CONSTRUTORA. 

54 Apelação Cível nº 0733179-83.2019.8.02.0001 , de Maceió, 17ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual
Apelante : Erivan Nogueira de Oliveira

Advogado : Adriano Araújo Silva (OAB: 15798/AL)
Apelado : Estado de Alagoas
Procurador : Filipe Castro de Amorim Costa (OAB: 6437/AL)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PREJUDICIAL 

DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISAR ATOS ADMINISTRATIVOS DOTADOS DE EFEITOS CONCRETOS 
PRATICADOS EM DATA ANTERIOR AO LAPSO DE CINCO ANOS CONTADOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DO 
ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. TESE DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM VIABILIZAR A ASCENSÃO FUNCIONAL. 
PREENCHIMENTO DAS EXIGÊNCIAS QUE DEPENDIAM EXCLUSIVAMENTE DO SERVIDOR. INÉRCIA ADMINISTRATIVA 
VERIFICADA. CONDUTA QUE ACARRETOU RETARDO INJUSTIFICADO NA EVOLUÇÃO DA CARREIRA DO MILITAR. PRETERIÇÃO 
CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. SENTENÇA REFORMADA PARA 
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO AUTORAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA NA FORMA RECÍPROCA. RECURSO 
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
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108 Apelação Cível nº 0733803-35.2019.8.02.0001 , de Maceió, 7ª Vara Cível da Capital
Apte/Apdo : Benedito Pinheiro das Neves

Advogado : Alberto Eduardo Cavalcante Fragoso (OAB: 8143/AL)
Apdo/Apte : Banco BMG S/A
Advogado : João Francisco Alves Rosa (OAB: 17023/BA)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO 

COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.  
BANCO BMG. RELAÇÃO CONTRATUAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO PARCIAL INCIDENTE SOBRE 
O PLEITO DE RESSARCIMENTO E SOBRE A COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSICIONAMENTO PESSOAL DE NECESSÁRIA 
ANÁLISE DA RELAÇÃO JURÍDICA SOB A ÓTICA DO PLANO FÁTICO/CONCRETO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE PARA 
ACOMPANHAR ENTENDIMENTO DOS DEMAIS INTEGRANTES DA 3ª CÂMARA CÍVEL. DÉBITOS ORIUNDOS DE CARTÃO DE 
CRÉDITO NÃO CONTRATADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NO CONTRACHEQUE DO CONSUMIDOR. DEVER 
DE REPARAÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DANO MORAL. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO MAJORADO. VALOR QUE ATENDE AO CARÁTER PUNITIVO E COMPENSATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS 
FIXADOS. RELAÇÃO CONTRATUAL. VERBA HONORÁRIA  MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BMG CONHECIDO 
E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR BENEDITO PINHEIRO DA NEVES CONHECIDO E PROVIDO.

56 Apelação Cível nº 0733959-23.2019.8.02.0001 , de Maceió, 16ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual
Apelante : Comandante da Polícia Militar do Estado de Alagoas

Apelante : Estado de Alagoas
Apelado : Paulo Arruda dos Santos Filho
Advogado : Wagner Veloso Martins (OAB: 37160/BA)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. PLEITO PARA INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO 

PARA PROMOÇÃO À PATENTE DE CABO DA PMAL. IMPEDIMENTO QUE DECORREU UNICAMENTE DE SUPOSTO CARÁTER 
PRECÁRIO DA NOMEAÇÃO DO APELADO, A QUAL FOI DEFERIDA POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE DO ATO 
RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO INGRESSO NO QUADRO DE ACESSO. DETERMINAÇÃO 
JUDICIAL QUE, IN CASU, NÃO PODE IMPORTAR EM NADA ALÉM DA RETIRADA DO ÓBICE DA PRECARIEDADE DA PROMOÇÃO. 
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

104 Apelação Cível nº 0734352-50.2016.8.02.0001 , de Maceió, 19ª Vara Cível da Capital/Execução Fiscal
Apelante : João Farias de Araújo

Defensor P : Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL)
Defensor P : Fabrício Leão Souto (OAB: 24976/BA)
Apelado : Estado de Alagoas
Procurador : Maria das Graças Patriota Casado (OAB: 1833/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA 

DE EXTINÇÃO DOS EMBARGOS EM FACE DA AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. CURADORIA ESPECIAL PELA DEFENSORIA 
PÚBLICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. GARANTIA DO JUÍZO. INEXIBILIDADE. DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO PARA EXERCER 
DIREITO DE DEFESA. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL DEVE SER RELATIVIZADA. DIREITO DE IGUALDADE NA FACETA DIREITO 
DE ACESSO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO.

49 Apelação Cível nº 0736652-19.2015.8.02.0001 , de Maceió, 10ª Vara Cível da Capital
Apelante : Jose Francisco dos Santos Filho

Advogado : Allyson Sousa de Farias (OAB: 8763/AL)
Apelada : BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Advogado : Wilson  Sales Belchior (OAB: 11099A/MA)
Advogado : Wilson Sales Belchior (OAB: 17314/CE)
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TRANSAÇÃO ULTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. 

HOMOLOGAÇÃO  QUE SE IMPÕE.  ART. 487, III, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

44 Agravo de Instrumento nº 0800177-65.2021.8.02.0000 , de Piacabucu, Vara do Único Ofício de Piaçabuçu
Agravante : A. S. de M.

Advogado : Marcos José Barbosa dos Santos (OAB: 8641/AL)
Agravante : N. S. de M.
Advogado : Marcos José Barbosa dos Santos (OAB: 8641/AL)
Agravada : G. M. da C. S.
Advogada : Marta Francielly Patricio Rodrigues (OAB: 16250B/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO 

DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.  CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. GUARDA DE FATO DO MENOR COM A AVÓ PATERNA E O 
GENITOR. INVERSÃO DA GUARDA PROVISÓRIA FUNDAMENTADA NA RECALCITRÂNCIA DOS AGRAVANTES EM VIABILIZAR O 
DIREITO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR ENTRE O MENOR E SEUS PARENTES MATERNOS, INCLUINDO A GENITORA. ALIENAÇÃO 
PARENTAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. OMISSÃO DELIBERADA E INJUSTIFICADA. 
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ALIENAÇÃO PARENTAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÕES JUDICIAIS PARA GARANTIR O DIREITO DE VISITAS 
DA AGRAVADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO: IMPOSSIBILIDADE FÁTICA 
DE INVERSÃO DA GUARDA PROVISÓRIA, DEVIDO AO DOMICÍLIO DA GENITORA ESTABELECIDO NA CIDADE DE SÃO PAULO. 
REFORMA PARCIAL DA DECISÃO, TÃO SOMENTE, PARA MANUTENÇÃO DO MENOR SOB OS CUIDADOS DOS AGRAVANTES, 
TITULARES DA GUARDA DE FATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

45 Agravo de Instrumento nº 0800356-96.2021.8.02.0000 , de Maceió, 4ª Vara Cível da Capital
Agravante : Banco BMG S/A

Advogado : Felipe Gazola Vieira Marques (OAB: 76696/MG)
Agravada : Irma Matsumi Kurhara  de Oliveira
Advogado : Sérgio Egídio Tiago Pereira (OAB: 11047A/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. POSICIONAMENTO PESSOAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SUSPENSÃO 
DOS DESCONTOS REALIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 
LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. MULTA FIXADA EM PERIODICIDADE MENSAL 
ALINHADO COM O DO ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR. MANUTENÇÃO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

46 Agravo de Instrumento nº 0800756-13.2021.8.02.0000 , de Murici, Vara do Único Ofício de Murici
Agravante : Banco BMG S/A

Advogada : Fernanda Rafaella Oliveira de Carvalho (OAB: 32766/PE)
Agravado : José Cícero Alves da Guirra
Advogado : Helder Viana dos Santos (OAB: 16598/AL)
Advogado : Diego Pino (OAB: 17493/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. POSICIONAMENTO PESSOAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SUSPENSÃO 
DOS DESCONTOS REALIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 
LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA NESSE PONTO. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE 
E DO QUANTUM ESTABELECIDO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

3 Agravo de Instrumento nº 0801093-02.2021.8.02.0000 , de Comarca de Origem do Processo ‘’não informado’’, .
Agravante : GILBERTA MARIA DE ALMEIDA ROMERIO

Defensor P : Hoana Maria Andrade Tomaz (OAB: 11365B/AL)
Agravado : Estado de Alagoas
Agravado : Alagoas Previdencia
Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REGIME PRÓPRIO DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 52/2019 QUE INSTITUIU CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA APOSENTADOS 
E PENSIONISTAS DO RPPS NA ALÍQUOTA DE 14% SOBRE A PARCELA REMUNERATÓRIA QUE EXCEDER O VALOR DO SALÁRIO 
MÍNIMO NACIONAL. ARTIGO 14 INCISO II. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE E DA BASE DE CÁLCULO ATÉ ENTÃO DISCIPLINADOS PELA 
LEI 7.751/2015. NORMA EM CONSONÂNCIA COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA), 
QUE, DENTRE OUTRAS MEDIDAS, ACRESCENTOU O §1-A AO ARTIGO 149 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTABELECENDO 
A POSSIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS QUE EXCEDEREM UM SALÁRIO MÍNIMO. 
CONDIÇÃO EXCEPCIONAL QUE EXIGE DÉFICT ATUARIAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ANTINOMIA CONSTITUCIONAL. 
PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A MATÉRIA, NOS AUTOS DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE 
LIMINAR N. 5.412. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 0800325-13.2020.8.02.0000 QUE AINDA NÃO FOI JULGADA 
PELO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS E ATOS NORMATIVOS ESTATAIS. 
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA 
ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

47 Agravo de Instrumento nº 0801573-77.2021.8.02.0000 , de Maceió, 13ª Vara Cível da Capital
Agravante : Banco BMG S/A

Advogado : João Francisco Alves Rosa (OAB: 15443/AL)
Agravado : Jonathas Félix de Novais
Advogado : Rogaciano Correia da Paz (OAB: 16882/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. POSICIONAMENTO PESSOAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SUSPENSÃO 
DOS DESCONTOS REALIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 
LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA NESSE PONTO. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE 
E DO QUANTUM ESTABELECIDO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

48 Agravo de Instrumento nº 0803123-10.2021.8.02.0000 , de Maceió, 1ª Vara Cível da Capital
Agravante : Banco BMG S/A

Advogada : Fernanda Rafaella Oliveira de Carvalho (OAB: 32766/PE)
Agravado : Osvaldo Pereira Guimarães
Advogada : Gilvania Souza de Oliveira Pereira (OAB: 15086/AL)
Advogado : Neilton Santos Azevedo (OAB: 7513/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
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Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 

PRESENÇA DA PROBALIDADE DO DIREITO. PERIGO DE RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO EXECUTIVO NECESSIDADE DE 
LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DA FASE DE LIQUIDAÇÃO  REFORMA DA DECISÃO 
AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

32 Agravo de Instrumento nº 0808152-75.2020.8.02.0000 , de Comarca de Origem do Processo ‘’não informado’’, .
Agravante : DALMO PEIXOTO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Advogado : Rodrigo Martins da Silva (OAB: 8556/AL)
Agravado : JOATAS ROCHA MEDEIROS
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 

INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. DISPENSADA NA HIPÓTESE. INTIMAÇÃO NO MESMO ENDEREÇO EM QUE PROMOVIDA CITAÇÃO. 
MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA PELO RECORRIDO.  DEVER PROCESSUAL.  ART. 77, V DO CPC. PEDIDO DE 
DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL DO EXECUTADO. NOTÍCIA DE ALIENAÇÃO DO BEM APÓS DETERMINAÇÃO 
JUDICIAL DE ANOTAÇÃO DA PENHORA.VALOR DA VENDA DECLARADO AQUÉM DA AVALIAÇÃO JUDICIAL. COMPRADOR NÃO 
LOCALIZADO NO ENDEREÇO FORNECIDO NO PRÓPRIO INSTRUMENTO. BLOQUEIO DO ÚNICO BEM CAPAZ DE POSSIBILITAR 
A CONCLUSÃO DO FEITO. PODER GERAL DE CAUTELA, CONSAGRADO NO ARTIGO 297 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

33 Agravo de Instrumento nº 0808303-41.2020.8.02.0000 , de Comarca de Origem do Processo ‘’não informado’’, .
Agravante : PROMAC COMERCIAL LTDA

Advogado : Thiago Mota de Moraes (OAB: 8563/AL)
Agravado : Município de Craíbas
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO 

ADMINISTRATIVA DE PROIBIÇÃO DE LICITAR COM O ENTE MUNICIPAL EM RAZÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DE CONTRATO 
LICITATÓRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NA LICITAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. RECURSO NÃO 
CONHECIDO. 

34 Agravo de Instrumento nº 0808352-82.2020.8.02.0000 , de Maceió, 6ª Vara Cível da Capital
Agravante : Geap Autogestão Em Saúde

Advogado : Santiago Paixao Gama (OAB: 4284/TO)
Agravado : Antonio Bezerril Cabral
Advogada : Luiza Macedo de Andrade (OAB: 47347/BA)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PLANO DE SAÚDE DE 

AUTOGESTÃO. DEVER DE CUSTEIO DO TRATAMENTO REQUERIDO NOS TERMOS DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. SOBREPOSIÇÃO 
DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA À AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. 
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

36 Agravo de Instrumento nº 0808660-21.2020.8.02.0000 , de Cajueiro, Vara do Único Ofício de Cajueiro
Agravante : Luis Arthur de Oliveira Xavier

Advogado : Phillip Thallisson Silva de Oliveira (OAB: 11334/AL)
Representa : Luana Mikaela de Oliveira Silva
Agravado : Arthur Ferreira Cavalcante Xavier
Advogado : Bruno Kelvin Custódio Matias (OAB: 23168/PB)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO SUBSTANCIAL DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE 
EXISTÊNCIA DE NOVOS FILHOS, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

37 Agravo de Instrumento nº 0808847-29.2020.8.02.0000 , de Maceió, 28º Vara Infância e Juventude da Capital
Agravante :  Estado de Alagoas

Procurador : Patrícia Melo Messias (OAB: 4510/AL)
Agravada : Eva Mariana de Almeida Cavalcante (Representado(a) por sua Mãe) Emmanuela Gomes de Almeida
Advogada : Emanuelle Gomes Barros (OAB: 16813/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RE 855.178/

SE - TEMA 793 DO STF. INTERPRETAÇÃO PELA MANUTENÇÃO DA TESE DA SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS NAS 
AÇÕES DE SAÚDE. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA SEÇÃO ESPECIALIZADA DESTE TRIBUNAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
ESTADUAL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INAPLICABILIDADE DO RESP 1657156/RJ. BENEFICIÁRIO 
PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN.  PARTE DO TRATAMENTO INDICADO NÃO FORNECIDO PELA REDE PÚBLICA. CUSTEIO 
PELA REDE PARTICULAR, COMO MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE SE COMPROVAR A INEFICIÊNCIA DA PRIMEIRA. 
PARTICULARIDADE VERIFICADA NO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

38 Agravo de Instrumento nº 0809011-91.2020.8.02.0000 , de Comarca de Origem do Processo ‘’não informado’’, .
Agravante : R. G. A. dos S. N. A. R. P. S. O. dos S.

Advogada : Taiana Grave Carvalho (OAB: 6897/AL)
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Agravado : M. de M.
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS. AFASTADAS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA SOB O RITO ORDINÁRIO. 
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRECECEDENTE VINCULANTE 
DO STJ. AFASTADA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 8.715/2019. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO. EFETIVAÇÃO DO DIREITO DE ACESSO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. 
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DA ABSOLUTA PRIORIDADE E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE. ART. 227, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  CARACTERIZADA A COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 
JUÍZO DA INFÂNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO ORIGINÁRIO. DECISÃO MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO EM 
PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

39 Agravo de Instrumento nº 0809411-08.2020.8.02.0000 , de Maceió, 14ª Vara Cível da Capital / Fazenda Municipal
Agravante : Maria do Amparo Tenorio de Holanda

Advogado : Uiara Francine Tenório da Silva (OAB: 8506/AL)
Agravado : Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Maceio - Iprev
Procurador : Guilherme Emmanuel Lanzillotti Alvarenga (OAB: 11673B/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. PRECATÓRIO. 

VALOR EXCEDENTE DE RPV. ALEGAÇÃO DE QUANTIA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO. TITULAR 
DE CRÉDITO PRINCIPAL. VEDAÇÃO NA CF/88 E ADCT. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

40 Agravo de Instrumento nº 0809513-30.2020.8.02.0000 , de Comarca de Origem do Processo ‘’não informado’’, .
Agravante : VALDEMIR RUFINO SOARES

Advogado : Allyson Sousa de Farias (OAB: 8763/AL)
Agravado : Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A (Incorporado Pelo Banco Santander S/a)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL E INDEFERIMENTO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA SOB O FUNDAMENTO DE QUE A PARTE AUTORA NÃO JUNTOU AOS AUTOS O INSTRUMENTO 
CONTRATUAL, DEIXOU DE IMPUGNAR AS CLÁUSULAS QUE PRETENDIA DISCUTIR E NÃO DEMONSTROU O VALOR 
INCONTROVERSO DO DÉBITO. REQUISITOS CUMPRIDOS PELA PARTE DEMANDANTE. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 
DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DA JUSTIÇA GRATUITA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONHECIMENTO 
DO RECURSO NESTES PONTOS. MATÉRIA NÃO INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. PRECLUSÃO DO PEDIDO DE 
JUSTIÇA GRATUITA NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 
MANUTENÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO 
EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELA DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE 
DEMONSTREM O PREJUÍZO FINANCEIRO ESPECÍFICO NESTA FASE. PEDIDO PARA RISCAR PALAVRAS SUPOSTAMENTE 
OFENSIVAS NA DECISÃO. AFASTADO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE 
PROVIDO.

41 Agravo de Instrumento nº 0810126-50.2020.8.02.0000 , de Comarca de Origem do Processo ‘’não informado’’, .
Agravante : JOSÉ FÁBIO DO NASCIMENTO

Advogado : Allyson Sousa de Farias (OAB: 8763/AL)
Agravado : Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A (Incorporado Pelo Banco Santander S/a)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO 

CONCEDIDO NO JUÍZO A QUO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR 
DO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. ART. 6º, VIII, DO CDC. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVE 
APRESENTAR CÓPIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

42 Agravo de Instrumento nº 0810187-08.2020.8.02.0000 , de Maceió, 13ª Vara Cível da Capital
Agravante : Banco BMG S/A

Advogada : Fernanda Rafaella Oliveira de Carvalho (OAB: 32766/PE)
Agravada : Taciana Alves da Silva
Advogado : Márcio Feitosa Barbosa (OAB: 14620/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. POSICIONAMENTO PESSOAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SUSPENSÃO 
DOS DESCONTOS REALIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 
LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA NESSE PONTO. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE 
E DO QUANTUM ESTABELECIDO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

9 Agravo de Instrumento nº 0810231-27.2020.8.02.0000 , de Comarca de Origem do Processo ‘’não informado’’, .
Agravante : FEDERAÇÃO DE TRIATHLON DE ALAGOAS - FETRIAL

Advogado : Welton Roberto (OAB: 5196/AL)
Agravado : Federação Alagoana de Triathlon - Faltri
Advogado : Lincoln Fernandes Oliveira Lima (OAB: 4752/AL)
Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
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EMENTA :DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. 
AFASTADA. ATA DE POSSE DO PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO AGRAVADA ACOSTADA AOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE 
PROCURAÇÃO VÁLIDA. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL REGULAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. 
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVIDAMENTE REALIZADA. MÉRITO. COMPETIÇÃO DE TRIATHLON. NECESSIDADE DE 
REQUERIMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PARA A EXPEDIÇÃO DE “PERMIT” JUNTO À FEDERAÇÃO ALAGOANA 
DE TRIATHLON - FALTRI, ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE ESPORTIVA NO ESTADO, CONFORME 
DECLARAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON - CBTRI. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 67, DO CÓDIGO DE 
TRÂNSITO BRASILEIRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

43 Agravo de Instrumento nº 0810319-65.2020.8.02.0000 , de Arapiraca, 3ª Vara de Arapiraca / Cível Residual
Agravante : Yuri Thiago Tavares da Silva (Agencia A5vc)

Advogada : Ana Cristina Barbosa de Almeida Melo (OAB: 11802/AL)
Agravante : Yuri Thiago Tavares da Silva
Advogada : Ana Cristina Barbosa de Almeida Melo (OAB: 11802/AL)
Agravado : Henrique Lobo Azevedo
Advogado : Jorge Augusto de Moura Lima (OAB: 10989/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE 

DESBLOQUEIO DE CONTA EMPRESARIAL. PLEITO NO SENTIDO DE QUE A PENHORA INCIDA SOBRE UM PERCENTUAL DO 
FATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL IMPÕE UMA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. BLOQUEIO 
NA MARGEM DO FATURAMENTO DA EMPRESA TEM CARÁTER EXCEPCIONAL E SUBSIDIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

26 Agravo de Instrumento nº 0810475-53.2020.8.02.0000 , de Comarca de Origem do Processo ‘’não informado’’, .
Agravante : ANA CRISTINA DA SILVA

Advogada : LAÍS BENITO CORTES DA SILVA (OAB: 415467/SP)
Agravado : A JUSTIÇA PÚBLICA
Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. PEDIDO 
DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ARTIGO 5º, XXXV, DA CF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA 
IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. ARTIGO 98 E SEGUINTES DO CPC. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

35 Agravo de Instrumento nº 9000107-59.2020.8.02.0000 , de São Luiz do Quitunde, Vara do Único Ofício de São Luiz do 
Quitunde

Agravante :  Estado de Alagoas
Procurador : Sérgio Guilherme Alves da Silva Filho (OAB: 6069B/AL)
Agravada : Maria Aparecida Henrique dos Santos
Defensor P : Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL)
Defensor P : Hayanne Amalie Meira Liebig (OAB: 16134/PB)
Agravada : Espólio de José dos Santos
Defensor P : Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL)
Defensor P : Hayanne Amalie Meira Liebig (OAB: 16134/PB)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. PLEITO NO SENTIDO DE 

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE ISENÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE LEI. STJ. POSSIBILIDADE DE 
CONCESSÃO DA BENESSE. PRECEDENTES DESTA CORTE. ISENÇÃO DO ITCD - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA 
MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS NA TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Secretaria do 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas. 

Maceió, 22 de junho de 2021.

Giulliane Ferreira Rodrigues Silva
Secretário(a) 3ª Câmara Cível

Ementa;Decisão;Cabeçalho;Conclusão;3ª Câmara Cível

Conclusões de Acórdãos nos termos do art. 943, § 2º, do CPC. 

115 Apelação Cível nº 0714609-15.2020.8.02.0001 , de Maceió, 17ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual
Recorrente : Emy Doriane Pedrosa Souza Peixoto

Advogado : Clenio Pacheco Franco Júnior (OAB: 4876/AL)
Advogado : João Abilio Ferro Bisneto (OAB: 10327/AL)
Advogada : Joyce Roque de Almeida Leite (OAB: 13077/AL)
Advogada : Taissa de Melo Batista Pita (OAB: 16644/AL)
Advogado : Roberta Lins Verçosa (OAB: 8863/AL)
Recorrido : Estado de Alagoas
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
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Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROMOÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 

DE SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS. LEI ESTADUAL N. 7.210/2010 REESTRUTURAÇÃO DO PLANO 
DE CARGOS E CARREIRAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO PROGRESSIVA. PRECEDENTES DO STJ.  LEI 
N. 7.210/2010 QUE DETALHOU TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PROMOÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL. 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO VERTICAL. ART. 18 E SEGUINTES DA LEI N. 7.210/2010. 
ENQUADRAMENTO CONFORME A LEI N. 7.889/2017. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

100 Apelação Cível nº 0715166-36.2019.8.02.0001 , de Maceió, 14ª Vara Cível da Capital / Fazenda Municipal
Apelante : Nirvanda Valéria Cavalcante Rocha

Advogada : Maria Betânia Nunes Pereira (OAB: 4731/AL)
Advogada : Ana Carolina de Oliveira Nunes Pereira (OAB: 14965/AL)
Advogado : Daniel Nunes Pereira (OAB: 6073/AL)
Apelado : Município de Maceió
Advogado : Sandro Soares Lima (OAB: 5801/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR 

MUNICIPAL. PLEITO REFERENTE À INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PSF. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL 
PARA INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS AO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE MACEIÓ. 
HONORÁRIOS RECURSAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

83 Apelação Cível nº 0721974-91.2018.8.02.0001 , de Maceió, 10ª Vara Cível da Capital
Apelante : Banco BMG S/A

Advogado : Marina Bastos da Porciúncula Benghi (OAB: 10274A/AL)
Apelado : Erivaldo Ferreira dos Santos
Advogado : Robervaldo Davino da Silva Júnior (OAB: 15070/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E MATERIAIS. DÉBITOS ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO.  POSICIONAMENTO 
PESSOAL DE NECESSÁRIA ANÁLISE DA RELAÇÃO JURÍDICA SOB A ÓTICA DO PLANO FÁTICO/CONCRETO. PRINCÍPIO DA 
COLEGIALIDADE PARA ACOMPANHAR ENTENDIMENTO DOS DEMAIS INTEGRANTES DA 3ª CÂMARA CÍVEL. INCIDÊNCIA DO 
CDC. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NO CONTRACHEQUE DA PARTE APELADA. DEVER DE REPARAÇÃO. 
DIREITO AO RESSARCIMENTO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. COMPENSAÇÃO, TAMBÉM, 
DOS VALORES CREDITADOS EM FAVOR DA PARTE CONSUMIDORA.  DANO MORAL.  QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

91 Apelação Cível nº 0735688-84.2019.8.02.0001 , de Maceió, 5ª Vara Cível da Capital
Apte/Apdo : Banco BMG S/A

Advogada : Ana Tereza de Aguiar Valença (OAB: 33980/PE)
Advogada : Tais Silva de Freitas (OAB: 41540/PE)
Apte/Apdo : Marlene de Oliveira Santos
Advogado : Diogo dos Santos Ferreira (OAB: 11404/AL)
Advogado : Luiz Antônio Guedes de Lima (OAB: 8217/AL)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.  
POSICIONAMENTO PESSOAL DE NECESSÁRIA ANÁLISE DA RELAÇÃO JURÍDICA SOB A ÓTICA DO PLANO FÁTICO/CONCRETO. 
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE PARA ACOMPANHAR ENTENDIMENTO DOS DEMAIS INTEGRANTES DA 3ª CÂMARA CÍVEL. 
LASTRO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DO CDC. PRESCRIÇÃO PARCIAL INCIDENTE SOBRE O PLEITO DE 
RESSARCIMENTO. DÉBITOS ORIUNDOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DEVER DE REPARAÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DO 
VALOR DESCONTADO EM DOBRO. MÁ-FÉ. COMPENSAÇÃO DE VALORES EXCLUÍDA DA SENTENÇA. DANO MORAL. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO FIXADO. VALOR QUE ATENDE AO CARÁTER PUNITIVO E COMPENSATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BMG CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA CONSUMIDORA MARLENE DE OLIVEIRA SANTOS CONHECIDO E 
PROVIDO EM PARTE.

Secretaria do 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas. 

Maceió, 22 de junho de 2021.

Giulliane Ferreira Rodrigues Silva
Secretário(a) 3ª Câmara Cível

Ementa;Decisão;Cabeçalho;Conclusão;3ª Câmara Cível

Conclusões de Acórdãos nos termos do art. 943, § 2º, do CPC. 

89 Apelação Cível nº 0000508-45.2012.8.02.0049 , de Penedo, 3ª Vara Cível de Penedo
Apelante : José Roberto  Teixeira Machado
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Advogada : Itanamara da Silva Duarte (OAB: 4303/AL)
Advogado : Tiberio Pereira Santos Melo (OAB: 483B/SE)
Apelado : Equatorial Energia Alagoas
Advogado : Danielle Tenório Toledo Cavalcante (OAB: 6033/AL)
Apelado : Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada S.A-METLIFE
Advogado : José Agostinho dos Santos Neto (OAB: 6584/AL)
Advogado : Alexandre Gomes de Gouvea Vieira (OAB: 32171/PE)
Advogado : Carlos Antonio Harten Filho (OAB: 19357/PE)
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES 

PESSOAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. PRESCRIÇÃO ANUAL CONFIGURADA. APLICABILIDADE DO ART. 
206, § 1º, II, B, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Secretaria do 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas. 

Maceió, 22 de junho de 2021.

Giulliane Ferreira Rodrigues Silva
Secretário(a) 3ª Câmara Cível

Câmara Criminal

EDITAL DE JULGAMENTO

Torno público, para ciência dos interessados, que na sessão ordinária da Câmara Criminal, a realizar-se no dia 14 de julho de 2021, 
virtualmente, em cumprimento ao art. 9º do Ato Normativo Conjunto nº. 04/2020 - COVID -19, serão julgados, além dos habeas corpus 
porventura apresentados em mesa, os seguintes processos:

Observação: Consoante o Ato Normativo nº 10, de 12 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, o pedido 
de sustentação oral: 1º Nas sessões de julgamento do Pleno ou dos Órgãos Fracionários do Tribunal de Justiça do Estado Alagoas, 
os advogados poderão realizar sustentações orais por meio de videoconferência, na forma prevista no regimento interno, desde que 
o requeira em até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão. §1º As videoconferências serão efetuadas exclusivamente através do 
sistema Polycom, o qual deverá ser instalado previamente pelo advogado. §2º Os requerimentos para realização de sustentação oral 
serão formulados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça (http://sadv.tjal.jus.br/login), com a indicação do número do telefone de 
contato do advogado. §3º O Tribunal de Justiça disponibilizará 50 (cinquenta) licenças para a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional 
Alagoas, para uso de forma rotativa e impessoal, afi m de que o sistema Polycom seja utilizado gratuitamente, sem prejuízo de que o 
advogado interessado adquira o licenciamento de uso. §4º A OAB/AL será responsável pelo gerenciamento das licenças, fornecendo 
as credenciais de acesso aos advogados no momento de utilização da plataforma. §5º O Tribunal de Justiça disponibilizará 3 (três) 
licenças para a Defensoria Pública de Alagoas, para uso de forma rotativa e impessoal, afi m de que o sistema Polycom seja utilizado 
gratuitamente, sem prejuízo de que a instituição adquira o licenciamento de uso. §6º Antes de iniciado o julgamento de processo para o 
qual haja requerimento de realização de sustentação oral, o advogado será contatado através do número de telefone fornecido para que 
ingresse no ambiente virtual em que ocorre a sessão de julgamento. §7º Caso o número indicado não esteja disponível ou a ligação não 
seja atendida, o fato será certifi cado na ata da sessão e o processo será julgado pelos Desembargadores sem a realização da sustentação 
oral. Art. 2º Os representantes do Ministério Público poderão participar por meio de videoconferência, a partir da abertura dos trabalhos, 
das sessões de julgamento do Pleno e dos Órgãos Fracionários do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. §1º As videoconferências 
serão efetuadas exclusivamente através do sistema Polycom, o qual deverá ser instalado previamente pelo representante do Ministério 
Público. §2º O Tribunal de Justiça disponibilizará 10 (dez) licenças para a Procuradoria-Geral de Justiça, afi m de que o sistema Polycom 
seja utilizado gratuitamente, sem prejuízo de que o Ministério Público adquira o licenciamento de uso. §3º A Procuradoria-Geral de 
Justiça será responsável pelo gerenciamento das licenças, fornecendo as credenciais de acesso aos Procuradores para utilização da 
plataforma. O Sistema de Agendamento do Advogado está disponível no endereço http://sadv.tjal.jus.br/login.

1 Classe do Processo: Agravo de Execução Penal 0500871-44.2020.8.02.0000
Comarca: Maceió
Vara: 16ª Vara Criminal da Capital / Execuções Penais
Agravante : Alex Agripino dos Santos Feitosa
Defensor P : João Fiorillo de Souza (OAB: 7408B/AL)
Defensor P : Ricardo Anízio Ferreira de Sá (OAB: 7346B/AL)
Agravado : Ministério Público do Estado de Alagoas
Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas

2 Classe do Processo: Agravo de Execução Penal 0500962-37.2020.8.02.0000
Comarca: Maceió
Vara: 16ª Vara Criminal da Capital / Execuções Penais
Agravante : Cristiano da Conceição Santos
Defensor P : Ricardo Anízio Ferreira de Sá (OAB: 7346B/AL)
Agravado : Ministério Público
Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas

3 Classe do Processo: Agravo de Execução Penal 0500633-25.2020.8.02.0000
Comarca: Maceió
Vara: 16ª Vara Criminal da Capital / Execuções Penais
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Agravante : Luciano Amaro dos Santos
Advogado : Anderson Costa Cabral (OAB: 12481/AL)
Agravado : Ministério Público
Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa

4 Classe do Processo: Agravo de Execução Penal 0500108-09.2021.8.02.0000
Comarca: Maceió
Vara: 16ª Vara Criminal da Capital / Execuções Penais
Agravante : Josimar dos Anjos
Defensor P : Ricardo Anízio Ferreira de Sá (OAB: 7346B/AL)
Agravado : Ministério Público
Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa

5 Classe do Processo: Agravo de Execução Penal 0500538-58.2021.8.02.0000
Comarca: Maceió
Vara: 16ª Vara Criminal da Capital / Execuções Penais
Agravante : Jadson Ferreira dos Santos Silva
Defensor P : Ricardo Anízio Ferreira de Sá (OAB: 7346B/AL)
Defensor P : João Fiorillo de Souza (OAB: 187576/SP)
Agravado : Ministério Público
Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa

6 Classe do Processo: Agravo de Execução Penal 0500556-79.2021.8.02.0000
Comarca: Maceió
Vara: 16ª Vara Criminal da Capital / Execuções Penais
Agravante : Washigton Felipe dos Santos Alves
Defensor P : João Fiorillo de Souza (OAB: 187576/SP)
Defensor P : Ricardo Anízio Ferreira de Sá (OAB: 7346B/AL)
Agravado : Ministério Público
Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa

7 Classe do Processo: Agravo de Execução Penal 0500676-25.2021.8.02.0000
Comarca: Maceió
Vara: 16ª Vara Criminal da Capital / Execuções Penais
Agravante : Mayara da Silva Santos
Defensor P : João Fiorillo de Souza (OAB: 187576/SP)
Defensor P : Bernardo Salomão Eulálio de Souza (OAB: 148801/RJ)
Defensor P : Ricardo Anízio Ferreira de Sá (OAB: 7346B/AL)
Agravado : Ministério Público
Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa

8 Classe do Processo: Confl ito de Jurisdição 0500186-03.2021.8.02.0000
Impedimento Des. José Carlos Malta Marques
Comarca: Maceió
Vara: 14ª Vara Criminal da Capital -Trânsito e Crime c/ Criança, Adolescente e Idoso
Suscitante : Juízo do Juizado da 14ª Vara Criminal da Capital -Crime Contra Me-nor/Idoso/Defi ciente e Vulnerável
Suscitado : Juízo do Juizado da 9ª Vara Criminal da Capital / Tribunal do Júri
Parte 01 : Ministério Público
Parte 02 : Erivelton Félix dos Santos
Advogada : Camila Maria da Silva Moreira (OAB: 11613/AL)
Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas

9 Classe do Processo: Recurso em Sentido Estrito 0005876-71.2013.8.02.0058
Comarca: Arapiraca
Vara: 8ª Vara Criminal de Arapiraca
Recorrente : José Roberto Correia da Silva
Advogado : Luciano Henrique Gonçalves Silva (OAB: 6015/AL)
Advogado : Espedito Pires de Lacerda (OAB: 3543/AL)
Advogada : Ana Klecia Pereira da Silva (OAB: 18083/AL)
Recorrido : Ministério Público
Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas

10 Classe do Processo: Recurso em Sentido Estrito 0800007-83.2018.8.02.0005
Comarca: Boca da Mata
Vara: Vara do Único Ofício de Boca da Mata
Recorrente : Jadson Ferreira dos Santos Silva
Recorrente : Janderson Ferreira dos Santo
Recorrido : Ministério Público do Estado de Alagoas
Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’

11 Classe do Processo: Recurso em Sentido Estrito 0000290-46.2014.8.02.0049
Comarca: Penedo
Vara: 4ª Vara Criminal de Penedo
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Recorrente : Rafael Santos de Oliveira
Defensor P : João Fiorillo de Souza (OAB: 187576/SP)
Defensor P : Bernardo Salomão Eulálio de Souza (OAB: 148801/RJ)
Defensor P : Thiago Carniatto Marques Garcia (OAB: 79588/PR)
Recorrido : Ministério Público
Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas

12 Classe do Processo: Recurso em Sentido Estrito 0700049-69.2017.8.02.0067
Comarca: Maceió
Vara: 14ª Vara Criminal da Capital -Trânsito e Crime c/ Criança, Adolescente e Idoso
Recorrente : José Marcos Pereira
Advogado : José Hailton Cavalcante Júnior (OAB: 13943/AL)
Recorrido : Ministério Público
Relator: Des. Sebastião Costa Filho

13 Classe do Processo: Recurso em Sentido Estrito 0827491-17.2020.8.02.0001
Comarca: Maceió
Vara: 14ª Vara Criminal da Capital -Trânsito e Crime c/ Criança, Adolescente e Idoso
Recorrente : Ministério Público do Estado de Alagoas
Recorrido : Ronaldo Manoel da Silva
Defensor P : Luciana Vieira Carneiro (OAB: 19574/CE)
Defensor P : João Fiorillo de Souza (OAB: 7408B/AL)
Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa

14 Classe do Processo: Recurso em Sentido Estrito 0800529-93.2016.8.02.0001
Impedimento Des. José Carlos Malta Marques
Comarca: Maceió
Vara: 9ª Vara Criminal da Capital / Tribunal do Júri
Recorrente : Jose Marcio da Silva
Advogado : José Ricardo Moraes de Omena (OAB: 5618/AL)
Recorrido : Ministério Público do Estado de Alagoas
Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa

15 Classe do Processo: Apelação Criminal 0700223-84.2019.8.02.0204
Comarca: Batalha
Vara: Vara do Único Ofício de Batalha
Apelante : Nadilson Alves de Souza
Advogado : Iran Nunes Medeiro (OAB: 4460/AL)
Apelado : Ministério Público
Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas
Revisor: Des. Sebastião Costa Filho

16 Classe do Processo: Apelação Criminal 0000839-94.2011.8.02.0038
Comarca: Teotonio Vilela
Vara: Vara do Único Ofício do Teotônio Vilela
Apelante : Flávio dos Santos
Defensor P : João Fiorillo de Souza (OAB: 187576/SP)
Defensor P : Bernardo Salomão Eulálio de Souza (OAB: 148801/RJ)
Defensor P : André Chalub Lima (OAB: 7405B/AL)
Apelado : Ministério Público
Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas
Revisor: Des. Sebastião Costa Filho

17 Classe do Processo: Apelação Criminal 0700268-32.2018.8.02.0040
Comarca: Atalaia
Vara: Vara do Único Ofício de Atalaia
Apelante : Joel Mendonça de Lima
Advogado : Nairo Henrique Monte Freitas (OAB: 6211/AL)
Advogado : Pedro Antônio da Silva Neto (OAB: 2849/AL)
Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas
Revisor: Des. Sebastião Costa Filho

18 Classe do Processo: Apelação Criminal 0702112-42.2015.8.02.0001
Comarca: Maceió
Vara: 15ª Vara Criminal da Capital / Juiz. Entorpecentes
Apelante : Marcos Júnior Roberto da Silva
Defensor P : Daniela Damasceno Silva Melo (OAB: 7599/AL)
Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas
Revisor: Des. Sebastião Costa Filho

19 Classe do Processo: Apelação Criminal 0700444-62.2018.8.02.0023
Comarca: Matriz de Camaragibe
Vara: Vara do Único Ofício de Matriz de Camaragibe
Apelante : O Representante do Ministério Público da Comarca de Matriz de Camaragibe
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Apelado : Silvanio Santos do Nascimento
Advogado : Manoel Correia de Oliveira Andrade Neto (OAB: 23432/PE)
Defensor P : Defensoria Pública do Estado de Alagoas (OAB: D/AL)
Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas

20 Classe do Processo: Apelação Criminal 0700084-60.2019.8.02.0034
Comarca: Santa Luzia do Norte
Vara: Vara do Único Ofício de Santa Luzia do Norte
Apelante : Jonathan Lisboa da Silva
Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas

21 Classe do Processo: Apelação Criminal 0700203-67.2020.8.02.0072
Comarca: União dos Palmares
Vara: 3ª Vara Criminal de União dos Palmares
Recorrente : Braz Cândido da Silva Neto
Defensor P : Defensoria Pública do Estado de Alagoas (OAB: D/AL)
Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS - Palmeira dos Ín-dios-AL.
Testemunha : Helder Tiago da Silva Santos
Testemunha : CESAR HENRIQUE SAPUCAIA GOMES (OAB: 13100/AL)
Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas
Revisor: Des. Sebastião Costa Filho

22 Classe do Processo: Apelação Criminal 0700530-44.2019.8.02.0202
Comarca: Agua Branca
Vara: Vara do Único Ofício de Água Branca
Apelante : José Valdo de Andrade Andrade Silva
Advogada : Rosilene Leal de Souza (OAB: 16638/AL)
Apelado : Ministério Público
Relator: Des. Sebastião Costa Filho
Revisor: Des. José Carlos Malta Marques

23 Classe do Processo: Apelação Criminal 0710515-68.2013.8.02.0001
Comarca: Maceió
Vara: 17° Vara Criminal da Capital
Apelante : Givaldo Vicente da Silva
Advogado : Jair Tenório de Melo (OAB: 4926/AL)
Apelado : Ministério Público
Relator: Des. Sebastião Costa Filho
Revisor: Des. José Carlos Malta Marques

24 Classe do Processo: Apelação Criminal 0009639-81.2018.8.02.0001
Comarca: Maceió
Vara: 17° Vara Criminal da Capital
Apelante : Jeff erson do Nascimento Lima
Advogado : Ronald Pinheiro Rodrigues (OAB: 14732/AL)
Apelado : Ministério Público
Relator: Des. Sebastião Costa Filho
Revisor: Des. José Carlos Malta Marques

25 Classe do Processo: Apelação Criminal 0020195-89.2011.8.02.0001
Comarca: Maceió
Vara: 12ª Vara Criminal da Capital
Apelante : Wagner Roberto da Silva
Advogado : Wylliane Chistina Lessa (OAB: 13298/AL)
Apelado : O Ministério Público Estadual
Relator: Des. Sebastião Costa Filho
Revisor: Des. José Carlos Malta Marques

26 Classe do Processo: Apelação Criminal 0700171-58.2020.8.02.0041
Comarca: Capela
Vara: Vara do Único Ofício de Capela
Apelante : José Luciano Ferreira
Advogado : Rodrigo Paiva Tenório (OAB: 16948/AL)
Relator: Des. Sebastião Costa Filho
Revisor: Des. José Carlos Malta Marques

27 Classe do Processo: Apelação Criminal 0010992-72.2005.8.02.0047
Comarca: Pilar
Vara: Vara do Único Ofício de Pilar
Apelante : Jose Ronaldo Cândido da Silva
Defensor P : Defensoria Pública do Estado de Alagoas (OAB: D/AL)
Apelante : Fabiano Tenorio
Defensor P : Defensoria Pública do Estado de Alagoas (OAB: D/AL)
Apelado : Ministerio Público
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Relator: Des. Sebastião Costa Filho
Revisor: Des. José Carlos Malta Marques

28 Classe do Processo: Apelação Criminal 0712461-31.2020.8.02.0001
Comarca: Maceió
Vara: 11ª Vara Criminal da Capital
Apelante : Silvio Soares da Cruz
Advogado : José Ricardo Moraes de Omena (OAB: 5618/AL)
Advogado : Diego Arthur de Omena Lima (OAB: 17713/AL)
Apelado : Ministério Público
Relator: Des. Sebastião Costa Filho
Revisor: Des. José Carlos Malta Marques

29 Classe do Processo: Apelação Criminal 0728951-75.2013.8.02.0001
Comarca: Maceió
Vara: 14ª Vara Criminal da Capital -Trânsito e Crime c/ Criança, Adolescente e Idoso
Apelante : Luiz Alexandre Alves de Freitas
Advogada : Juliana Maria Florindo da Silva (OAB: 9671/AL)
Advogado : Antonio José Rocha Lessa Gama (OAB: 11990/AL)
Advogado : Igor Ewerton Florindo Rytchyskyi (OAB: 12153/AL)
Apelado : Ministério Público de Alagoas
Relator: Des. Sebastião Costa Filho
Revisor: Des. José Carlos Malta Marques

30 Classe do Processo: Apelação Criminal 0700479-50.2019.8.02.0067
Comarca: Maceió
Vara: 4ª Vara Criminal da Capital
Apelante : Maciel Ferreira da Silva
Advogado : Jaime Florentino dos Santos (OAB: 2209/AL)
Apelado : Ministério Público
Relator: Des. Sebastião Costa Filho
Revisor: Des. José Carlos Malta Marques

31 Classe do Processo: Apelação Criminal 0800061-35.2018.8.02.0042
Comarca: Coruripe
Vara: Vara do 2º Ofício de Coruripe
Apelante : Marcone Monteiro de Lima
Defensor P : Defensoria Pública do Estado de Alagoas (OAB: D/AL)
Apelado : Ministério Público do Estado de Alagoas
Relator: Des. Sebastião Costa Filho
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’

32 Classe do Processo: Apelação Criminal 0700290-32.2017.8.02.0006
Comarca: Cacimbinhas
Vara: Vara do Único Ofício de Cacimbinhas
Recorrente : José Clovis Cavalcante de Menezes
Advogado : Jânio Cavalcante Gonzaga (OAB: 4853/AL)
Defensor P : Heloísa Bevilaqua da Silveira (OAB: 83566/PR)
Recorrido : Ministerio Público de Cacimbinhas-AL
Testemunha : MARIA PEREIRA DOS ANJOS
Testemunha : Rogério Torres da Silva
Testemunha : Neide Maria da Silva Bezerra
Relator: Des. Sebastião Costa Filho
Revisor: Des. José Carlos Malta Marques

33 Classe do Processo: Apelação Criminal 0047346-93.2012.8.02.0001
Comarca: Maceió
Vara: 15ª Vara Criminal da Capital / Juiz. Entorpecentes
Apelante : Clebson Ferreira dos Santos
Defensor P : Daniela Damasceno Silva Melo (OAB: 7599/AL)
Apelado : Ministério Publico Estadual
Testemunha : Jeff erson Silva
Testemunha : MADELON LEONARDO DA SILVA GOMES
Relator: Des. Sebastião Costa Filho
Revisor: Des. José Carlos Malta Marques

34 Classe do Processo: Apelação Criminal 0701845-07.2014.8.02.0001
Comarca: Maceió
Vara: 4°Juizado de Viol. Dom. e Familiar contra a mulher
Apelante : R. S. da S.
Defensor P : Poliana de Andrade Souza (OAB: 3699/AL)
Testemunha : José Acioli dos Santos Neto
Testemunha : Leonardo Augusto Caetano Toledo
Apelado : o M. P. E.
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Relator: Des. Sebastião Costa Filho

35 Classe do Processo: Apelação Criminal 0000082-89.2017.8.02.0006
Comarca: Cacimbinhas
Vara: Vara do Único Ofício de Cacimbinhas
Apelante : MARCIO VIANA DE OLIVEIRA
Defensor P : João Augusto Sinhorin (OAB: 73688/PR)
Apelante : MARCOS DA SILVA BARBOZA
Relator: Des. Sebastião Costa Filho
Revisor: Des. José Carlos Malta Marques

36 Classe do Processo: Apelação Criminal 0721050-22.2014.8.02.0001
Comarca: Maceió
Vara: 13ª Vara Criminal da Capital / Auditoria Militar
Apelante : WAGNER SOTERO DE LIMA FRANCO
Advogado : Alessandro José de Oliveira Peixoto (OAB: 6126/AL)
Advogado : Douglas Lopes Pinto (OAB: 12452/AL)
Advogado : Bruno José Braga Mota Gomes (OAB: 8451/AL)
Apelado : O Ministério Público
Testemunha : Eliandro Jorge Dib
Testemunha : Hugo de Santana Maia
Relator: Des. Sebastião Costa Filho
Revisor: Des. José Carlos Malta Marques

37 Classe do Processo: Apelação Criminal 0700352-60.2017.8.02.0204
Comarca: Batalha
Vara: Vara do Único Ofício de Batalha
Recorrente : Jhonny Lima dos Santos
Recorrido : Ministério Público do Estado de Alagoas
Relator: Des. Sebastião Costa Filho
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’

38 Classe do Processo: Apelação Criminal 0700161-21.2017.8.02.0008
Comarca: Campo Alegre
Vara: Vara do Único Ofício de Campo Alegre
Apelante : Gedilson da Silva
Defensor P : Defensoria Pública do Estado de Alagoas (OAB: D/AL)
Apelado : Justiça Pública Estadual / Comarca de Campo Alegre-AL
Relator: Des. Sebastião Costa Filho
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’

39 Classe do Processo: Apelação Criminal 0800362-54.2017.8.02.0094
Comarca: Maceió
Vara: 4°Juizado de Viol. Dom. e Familiar contra a mulher
Apelante : Cleyton Barbosa Monteiro
Defensor P : Defensoria Pública do Estado de Alagoas (OAB: D/AL)
Apelado : Ministério Público do Estado de Alagoas
Testemunha : Paula Tereza Maia Couto Spier (OAB: 10881/AL)
Relator: Des. Sebastião Costa Filho
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’

40 Classe do Processo: Apelação Criminal 0700090-27.2017.8.02.0070
Comarca: Santana do Ipanema
Vara: 3ª Vara Criminal
Apelante : João Azevedo Alecio
Advogado : José Edson Magalhães Felix (OAB: 6796/AL)
Advogado : Swesley Nycolas Cordeiro Wanderley (OAB: 16950/AL)
Apelada : 3.ª Promotoria de Justiça da Comarca de Santana do Ipanema(AL)
Relator: Des. Sebastião Costa Filho

41 Classe do Processo: Apelação Criminal 0700191-36.2018.8.02.0068
Comarca: Atalaia
Vara: Vara do Único Ofício de Atalaia
Apelante : Ministério Público Estadual da Comarca de Atalaia
Testemunha : José Eduardo dos Santos
Testemunha : JOSÉ CÍCERO CORREIA DA SILVA
Apelado : Jose Edilson da Silva
Advogado : Camyla Brasil Paranhos (OAB: 9525/AL)
Apelado : Ismael Firmino
Advogado : Camyla Brasil Paranhos (OAB: 9525/AL)
Relator: Des. José Carlos Malta Marques
Revisor: Des. João Luiz Azevedo Lessa

42 Classe do Processo: Apelação Criminal 0800011-35.2016.8.02.0056
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Comarca: União dos Palmares
Vara: 3ª Vara Criminal de União dos Palmares
Apelante : Ministério Público
Apelado : José Roberto dos Santos Silva
Defensor P : João Fiorillo de Souza (OAB: 187576/SP)
Defensor P : Bernardo Salomão Eulálio de Souza (OAB: 148801/RJ)
Defensor P : Rafaela Moreira Canuto Rocha Pinheiro (OAB: 853277/AL)
Relator: Des. José Carlos Malta Marques
Revisor: Des. João Luiz Azevedo Lessa

43 Classe do Processo: Apelação Criminal 0700040-22.2018.8.02.0084
Comarca: Maceió
Vara: 1º Vara Infância e Juventude da Capital
Apelante : W. B. da S.
Defensor P : João Fiorillo de Souza (OAB: 187576/SP)
Defensor P : Bernardo Salomão Eulálio de Souza (OAB: 148801/RJ)
Defensor P : Fábio Passos de Abreu (OAB: 7191B/AL)
Apelado : M. P.
Relator: Des. José Carlos Malta Marques

44 Classe do Processo: Apelação Criminal 0006193-06.2012.8.02.0058
Comarca: Arapiraca
Vara: 8ª Vara Criminal de Arapiraca
Apelante : Edvaldo da Silva Ferreira Barbosa
Defensor P : Roberto Alan Torres Mesquita (OAB: 7113/AL)
Defensor P : João Fiorillo de Souza (OAB: 187576/SP)
Defensor P : Bernardo Salomão Eulálio de Souza (OAB: 148801/RJ)
Apelante : José Ailton de Lima Goes
Advogado : Adriano Silva de Lima (OAB: 11157/AL)
Apelante : Claudenor Ferreira da Silva
Defensor P : Roberto Alan Torres Mesquita (OAB: 7113/AL)
Defensor P : Bernardo Salomão Eulálio de Souza (OAB: 148801/RJ)
Defensor P : João Fiorillo de Souza (OAB: 187576/SP)
Apelado : Ministério Público
Relator: Des. José Carlos Malta Marques
Revisor: Des. João Luiz Azevedo Lessa

45 Classe do Processo: Apelação Criminal 0721641-76.2017.8.02.0001
Comarca: Maceió
Vara: 15ª Vara Criminal da Capital / Juiz. Entorpecentes
Apelante : Eduardo Regis Lins Maia
Advogado : Anderson Carlos Taveiros da Silva (OAB: 13052/AL)
Apelado : Ministério Público
Relator: Des. José Carlos Malta Marques
Revisor: Des. João Luiz Azevedo Lessa

46 Classe do Processo: Apelação Criminal 0800576-45.2017.8.02.0094
Comarca: Maceió
Vara: 4°Juizado de Viol. Dom. e Familiar contra a mulher
Apelante : J. dos S. M.
Defensor P : Marta Oliveira Lopes (OAB: 19037/BA)
Defensor P : Bernardo Salomão Eulálio de Souza (OAB: 148801/RJ)
Defensor P : João Fiorillo de Souza (OAB: 187576/SP)
Apelado : M. P.
Relator: Des. José Carlos Malta Marques
Revisor: Des. João Luiz Azevedo Lessa

47 Classe do Processo: Apelação Criminal 0700083-73.2019.8.02.0067
Comarca: Maceió
Vara: 11ª Vara Criminal da Capital
Apelante : Gabriel Alves Silva
Defensor P : Bernardo Salomão Eulálio de Souza (OAB: 148801/RJ)
Defensor P : João Fiorillo de Souza (OAB: 187576/SP)
Defensor P : João Maurício da Rocha de Mendonça (OAB: 10085/AL)
Apelado : Ministério Público
Relator: Des. José Carlos Malta Marques
Revisor: Des. João Luiz Azevedo Lessa

48 Classe do Processo: Apelação Criminal 0703738-91.2018.8.02.0001
Comarca: Maceió
Vara: 11ª Vara Criminal da Capital
Apelante : Valdemir Alves da Silva
Defensor P : Luciana de Almeida Melo (OAB: 7196B/AL)
Defensor P : Bernardo Salomão Eulálio de Souza (OAB: 148801/RJ)
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Defensor P : João Fiorillo de Souza (OAB: 187576/SP)
Apelado : Ministério Público
Relator: Des. José Carlos Malta Marques
Revisor: Des. João Luiz Azevedo Lessa

49 Classe do Processo: Apelação Criminal 0712251-24.2013.8.02.0001
Comarca: Maceió
Vara: 15ª Vara Criminal da Capital / Juiz. Entorpecentes
Apelante : QUITÉRIA GOMES DA SILVA
Defensor P : Daniela Damasceno Silva Melo (OAB: 7599/AL)
Apelado : O Ministério Público Estadual
Relator: Des. José Carlos Malta Marques
Revisor: Des. João Luiz Azevedo Lessa

50 Classe do Processo: Apelação Criminal 0707985-47.2020.8.02.0001
Comarca: Maceió
Vara: 10ª Vara Criminal da Capital
Apelante : Luiz Fernando José da Silva
Defensor P : Ryldson Martins Ferreira (OAB: 6130/AL)
Apelante : Rafael Melo de Souza
Defensor P : Ryldson Martins Ferreira (OAB: 6130/AL)
Relator: Des. José Carlos Malta Marques
Revisor: Des. João Luiz Azevedo Lessa

51 Classe do Processo: Apelação Criminal 0500325-35.2007.8.02.0035
Comarca: Porto Real do Colegio
Vara: Vara do Único Ofício do Porto Real do Colégio
Apelante : Ministério Público
Apelado : Roberto Ferreira da Silva
Advogada : Kelly Cristina da Silva Ferreira (OAB: 12542/AL)
Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa
Revisor: Des. Washington Luiz D. Freitas

52 Classe do Processo: Apelação Criminal 0703945-32.2014.8.02.0001
Comarca: Maceió
Vara: 10ª Vara Criminal da Capital
Apelante : Breno Correia da Silva
Advogado : Wilson Marcelo da Costa Ferro (OAB: 6978/AL)
Apelado : Ministério Público
Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa
Revisor: Des. Washington Luiz D. Freitas

53 Classe do Processo: Apelação Criminal 0000190-35.2016.8.02.0045
Comarca: Murici
Vara: Vara do Único Ofício de Murici
Apelante : Rafael Aureliano da Silva
Advogado : José Monteiro Silva Filho (OAB: 15002/AL)
Apelado : Ministério Público
Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa
Revisor: Des. Washington Luiz D. Freitas

54 Classe do Processo: Apelação Criminal 0000142-76.2010.8.02.0016
Comarca: Maceió
Vara: 6ª Vara Criminal da Capital
Apelante : Celso Luiz de Azevedo
Defensor P : João Fiorillo de Souza (OAB: 187576/SP)
Defensor P : Bernardo Salomão Eulálio de Souza (OAB: 148801/RJ)
Defensor P : Ricardo Anízio Ferreira de Sá (OAB: 7346B/AL)
Apelado : Ministério Público
Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa
Revisor: Des. Washington Luiz D. Freitas

55 Classe do Processo: Apelação Criminal 0700128-45.2017.8.02.0068
Comarca: Rio Largo
Vara: 3ª Vara de Rio Largo / Criminal
Apelante : Ministério Público
Apelado : Rafael Santa Bárbara de Oliveira Viana
Advogado : Adraildo Calado Rios (OAB: 4011/AL)
Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa
Revisor: Des. Washington Luiz D. Freitas

56 Classe do Processo: Apelação Criminal 0700081-16.2017.8.02.0054
Comarca: São Luiz do Quitunde
Vara: Vara do Único Ofício de São Luiz do Quitunde
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Apelante : José Wanderson Candido Martiniano
Advogada : Fernanda Costa Noronha Albuquerque (OAB: 13791A/AL)
Apelado : O Ministério Público de Alagoas
Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa
Revisor: Des. Washington Luiz D. Freitas

57 Classe do Processo: Apelação Criminal 0700058-48.2019.8.02.0071
Comarca: Penedo
Vara: 4ª Vara Criminal de Penedo
Apelante : Jussara Santos Farias
Defensor P : Thiago Carniatto Marques Garcia (OAB: 79588/PR)
Defensor P : Bernardo Salomão Eulálio de Souza (OAB: 148801/RJ)
Defensor P : João Fiorillo de Souza (OAB: 187576/SP)
Apelado : Ministério Público
Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa
Revisor: Des. Washington Luiz D. Freitas

58 Classe do Processo: Apelação Criminal 0700036-27.2018.8.02.0070
Comarca: Teotonio Vilela
Vara: Vara do Único Ofício do Teotônio Vilela
Apelante : Atenor Paulo da Silva
Advogado : Henio Ferreira de Miranda Junior (OAB: 10051/RN)
Apelado : Ministério Público
Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa
Revisor: Des. Washington Luiz D. Freitas

59 Classe do Processo: Apelação Criminal 0700017-71.2021.8.02.0084
Comarca: Maceió
Vara: 1º Vara Infância e Juventude da Capital
Apelante : V. G. dos S. S.
Apelado : P. C. da I. e da J. da C.
Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa
Revisor: Des. Washington Luiz D. Freitas

Maceió, 22 de junho de 2021

Diogenes Jucá Bernardes Netto
Secretário(a) da Câmara Criminal

Gabinete dos Desembargadores

Des. Domingos de Araújo Lima Neto

Ementa;Decisão;Cabeçalho;Conclusão;Normal;
Tribunal de Justiça

Gabinete do Des. Domingos de Araújo Lima Neto

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO E DECISÃO MONOCRÁTICA

Apelação Cível n.º 0011253-39.2009.8.02.0001
Intervenção de Terceiros
3ª Câmara Cível
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Apelante : Edson Depieri

Advogado : Marcelo Henrique Brabo Magalhães (OAB: 4577/AL)
Advogado : Felipe Rebelo de Lima (OAB: 6916/AL)
Advogado : Caio Leite Ribeiro (OAB: 5664/AL)
Advogada : Alexandre Medeiros Sampaio (OAB: 4327/AL)
Apelante : Roberta Lopes fabeni Depieri
Advogado : Marcelo Henrique Brabo Magalhães (OAB: 4577/AL)
Advogado : Caio Leite Ribeiro (OAB: 5664/AL)
Advogada : Alexandre Medeiros Sampaio (OAB: 4327/AL)
Advogado : Felipe Rebelo de Lima (OAB: 6916/AL)
Apelada : Sandra Marcia Santos Dias Rodrigues
Advogada : Maria Matilde Ferreira Freitas (OAB: 6933/AL)
Advogado : Marcos Antônio de Brito Rapôso (OAB: 2785/AL)
Advogada : Andréa Maria Tommasi Tartuce (OAB: 14498/AL)
Advogado : Tiago André Ribeiro dos Santos (OAB: 15751A/AL)
Apelado : Antonio Pereira Silva
Advogada : Maria Matilde Ferreira Freitas (OAB: 6933/AL)
Advogado : Marcos Antônio de Brito Rapôso (OAB: 2785/AL)
Advogada : Andréa Maria Tommasi Tartuce (OAB: 14498/AL)
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Advogado : Tiago André Ribeiro dos Santos (OAB: 15751A/AL)

ATO ORDINATÓRIO / CHEFE DE GABINETE MANDADO / OFÍCIO Nº ____/________ (Portaria 01/2019 - DJE 1º/02/2019) Com 
fulcro nos artigos 6, 9 e 10 do Código de Processo civil/2015, intime-se a parte apelante Sandra Márcia dos Santos Dias Rodrigues 
(fl s. 574/598) para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, documentos que atestem a condição de hipossufi ciência, a fi m de justifi car o 
pedido de concessão à justiça gratuita, tendo em vista o entendimento adotado pela 3ª Câmara, no sentido de que a mera declaração de 
falta de condições para arcar com os ônus do processo, não é prova sufi ciente de tal pleito. De igual forma, e no mesmo prazo, deverá 
a parte trazer aos autos o valor do preparo recursal. Publique-se. Maceió, 22 de junho de 2021. Leônia Maria Silva Chefe de Gabinete

Apelação Cível n.º 0082583-33.2008.8.02.0001
Processo e Procedimento
3ª Câmara Cível
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Apelante : José Carlos Baldicero Moliom

Advogado : Renato Bani (OAB: 6763/AL)
Advogado : Fábio Alves Silva (OAB: 7414/AL)
Advogado : Rogério Brandão da Silva Almeida (OAB: 7464/AL)
Advogado : Victor Alexandre Peixoto Leal (OAB: 5463/AL)
Apelado : Bruno Falcão Xenofonte
Advogado : Paulo José Castro Lisboa (OAB: 5321/AL)
Advogado : Pedro Jorge Bezerra de Lima e Silva (OAB: 9121A/AL)

DESPACHO/MANDADO/OFÍCIO N. /2021. Verifi cado que a parte não é benefi ciária da justiça gratuita e que não formulou tal pleito 
eu seu recurso, bem como o agendamento não comprova o pagamento das custas recursais (fl . 129), intime-se a parte recorrente para 
comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, desta feita, em dobro, conforme dispõe o art. 1.007, §4º, do CPC, sob 
pena de deserção. Publique-se. Maceió, 21 de junho de 2021. Des. Domingos de Araújo Lima Neto Relator

Exceção de Suspeição n.º 0500859-30.2020.8.02.0000
Suspeição
Tribunal Pleno
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Excipiente : Editora Novo Extra Ltda - Epp

Advogado : Rodrigo Luiz Duarte Medeiros (OAB: 6996/AL)
Excipiente : Fernando Araújo Filho
Advogado : Rodrigo Luiz Duarte Medeiros (OAB: 6996/AL)
Excepto : Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Maceió/AL
Procurador : Francisco Malaquias de Almeida Junior (OAB: 2427/AL)

DESPACHO/MANDADO/OFÍCIO N. /2021. Intimem-se os excipientes a fi m de que procedam ao pagamento das custas processuais 
fi nais (fl s. 76/77), no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, expeça-se certidão ao FUNJURIS 
para fi ns de registro e cobrança executiva, nos termos da Resolução n. 19/2007 deste Tribunal de Justiça, arquivando-se os autos em 
seguida. Publique-se. Maceió, 22 de junho de 2021. Des. Domingos de Araújo Lima Neto Relator

Confl ito de competência cível n.º 0500917-96.2021.8.02.0000
Competência
3ª Câmara Cível
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Suscitante : Juízo do Juizado da 30ª Vara Cível da Capital - Fazenda Pública e Juizado Esp. Fazenda Pública Adjunto - 

Saúde Pública
Suscitado : Juízo da 28º Vara Infância e Juventude da Capital

DESPACHO/MANDADO/OFÍCIO 3ª CC N. /2021 Trata-se de confl ito negativo de competência que tem como suscitante o Juízo da 
30ª Vara Cível da Capital/Fazenda Pública e Juizado Esp. Fazenda Pública Adjunto - Saúde Pública e como suscitado o Juízo da 28º 
Vara Cível da Capital/Infância e Juventude da Capital. Considerando-se as razões expostas pelo juízo suscitante, determino a notifi cação 
do juízo suscitado para que, tendo ciência dos aludidos argumentos, preste as informações que entender cabíveis à espécie, no prazo 
de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 954 do Código de Processo Civil. Por oportuno, em observância ao disposto no art. 955, do diploma 
processual pátrio, designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, tendo em vista que os autos se 
encontram, até o presente momento, no referido juízo. Decorrido o prazo suso estabelecido, com as informações ou sem elas, remetam-
se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 956, do CPC. Dê-se ciência aos juízos suscitante e suscitado do teor do 
presente despacho. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Maceió, 21 de junho de 2021. Des. Domingos de Araújo Lima Neto Relator

Confl ito de competência cível n.º 0500922-21.2021.8.02.0000
Competência
3ª Câmara Cível
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Suscitante : Juízo do Juizado da 30ª Vara Cível da Capital - Fazenda Pública e Juizado Esp. Fazenda Pública Adjunto - 
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Saúde Pública
Suscitado : Juízo da 28º Vara Infância e Juventude da Capital

DESPACHO/MANDADO/OFÍCIO 3ª CC N. /2021 Trata-se de confl ito negativo de competência que tem como suscitante o Juízo da 
30ª Vara Cível da Capital/Fazenda Pública e Juizado Esp. Fazenda Pública Adjunto - Saúde Pública e como suscitado o Juízo da 28º 
Vara Cível da Capital/Infância e Juventude da Capital. Considerando-se as razões expostas pelo juízo suscitante, determino a notifi cação 
do juízo suscitado para que, tendo ciência dos aludidos argumentos, preste as informações que entender cabíveis à espécie, no prazo 
de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 954 do Código de Processo Civil. Por oportuno, em observância ao disposto no art. 955, do diploma 
processual pátrio, designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, tendo em vista que os autos se 
encontram, até o presente momento, no referido juízo. Decorrido o prazo suso estabelecido, com as informações ou sem elas, remetam-
se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 956, do CPC. Dê-se ciência aos juízos suscitante e suscitado do teor do 
presente despacho. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Maceió, 21 de junho de 2021. Des. Domingos de Araújo Lima Neto Relator

Confl ito de competência cível n.º 0500931-80.2021.8.02.0000
Competência
3ª Câmara Cível
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Suscitante : Juízo do Juizado da 30ª Vara Cível da Capital - Fazenda Pública e Juizado Esp. Fazenda Pública Adjunto - 

Saúde Pública
Suscitado : Juízo da 28º Vara Infância e Juventude da Capital

DESPACHO/MANDADO/OFÍCIO 3ª CC N. /2021 Trata-se de confl ito negativo de competência que tem como suscitante o Juízo da 
30ª Vara Cível da Capital/Fazenda Pública e Juizado Esp. Fazenda Pública Adjunto - Saúde Pública e como suscitado o Juízo da 28º 
Vara Cível da Capital/Infância e Juventude da Capital. Considerando-se as razões expostas pelo juízo suscitante, determino a notifi cação 
do juízo suscitado para que, tendo ciência dos aludidos argumentos, preste as informações que entender cabíveis à espécie, no prazo 
de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 954 do Código de Processo Civil. Por oportuno, em observância ao disposto no art. 955, do diploma 
processual pátrio, designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, tendo em vista que os autos se 
encontram, até o presente momento, no referido juízo. Decorrido o prazo suso estabelecido, com as informações ou sem elas, remetam-
se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 956, do CPC. Dê-se ciência aos juízos suscitante e suscitado do teor do 
presente despacho. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Maceió, 21 de junho de 2021. Des. Domingos de Araújo Lima Neto Relator

Apelação Cível n.º 0700649-52.2019.8.02.0057
DIREITO DO CONSUMIDOR
3ª Câmara Cível
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Apelante : Leonio Marques da Silva

Advogado : José Carlos de Sousa (OAB: 17054A/AL)
Apelado : Banco Bradesco Cartões S/A
Advogado : Alan Sampaio Campos (OAB: 37491/BA)
Soc. Advogados : Carlos Eduardo Cavalcante Ramos (OAB: 14913A/AL)
Advogado : Felipe D’aguiar Rocha Ferreira (OAB: 150735/RJ)
Advogado : Luiz Gustavo Fernandes da Costa (OAB: 149048/MG)

ATO ORDINATÓRIO / CHEFE DE GABINETE MANDADO / OFÍCIO Nº ____/________ (Portaria 01/2019 - DJE 1º/02/2019) Com 
fulcro no artigo 10º, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da 
competência para julgamento do recurso inominado, tendo em vista o procedimento adotado no feito. Publique-se. Maceió, 22 de junho 
de 2021. Leônia Maria Silva Chefe de Gabinete

Apelação Cível n.º 0700688-46.2018.8.02.0037
Desconto em folha de pagamento
3ª Câmara Cível
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Apelante : Maria de Lourdes Pereira Silva

Advogado : Lourenço Gomes Gadêlha de Moura (OAB: 21233/PE)
Advogado : Hugo Ernesto Prado Barbosa (OAB: 12169A/AL)
Apelado : 955-banco Ole Bonsucesso Consignado S/A
Advogado : Lourenço Gomes Gadêlha de Moura (OAB: 21233/PE)

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO 3ª CC N. /2021. Trata-se de recurso de apelação, interposto por Maria de Lourdes 
Pereira Silva, que foi distribuído por prevenção, consoante termo à fl . 672. Em que pese ter fi gurado como Relator Originário quando 
da apelação n. 0700688-46.2018.8.02.0037, compulsando os autos, observo que em sessão da 3ª Câmara Cível, ocorrida aos dias 30 
de março de 2020, o Des. Alcides Gusmão da Silva restou designado pala lavrar o acórdão, conforme certidão (fl . 317) e acórdão (fl s. 
324/336). Desta feita, remetam-se os presentes autos à DAAJUC para que adote as providências necessárias à redistribuição deste 
feito. Cumpra-se. Maceió, 22 de junho de 2021. Des. Domingos de Araújo Lima Neto Relator

Apelação Cível n.º 0700800-20.2020.8.02.0045
Indenização por Dano Moral
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3ª Câmara Cível
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Requerente : Maria Cicera Silva de Melo

Advogado : Alecyo Saullo Cordeiro Gomes (OAB: 44601/PE)
Requerido : Banco Bradesco Financiamentos S/A
Advogado : Luiz Gustavo Fernandes da Costa (OAB: 149048/MG)
Soc. Advogados : Carlos Eduardo Cavalcante Ramos (OAB: 14913A/AL)
Advogado : Alan Sampaio Campos (OAB: 148140/RJ)

ATO ORDINATÓRIO / CHEFE DE GABINETE MANDADO / OFÍCIO Nº ____/________ (Portaria 01/2019 - DJE 1º/02/2019) Nos 
termos do §2º do art. 1.009 do CPC, intime-se o apelante Banco Bradesco Financiamentos S/A para se manifestar, no prazo de 15 
(quinze) dias, acerca da preliminar apresentada em contrarrazões pela autora, consubstanciada na ausência de impugnação específi ca. 
Publique-se. Maceió, 22 de junho de 2021. Leônia Maria Silva Chefe de Gabinete

Embargos de Declaração Cível n.º 0701202-15.2015.8.02.0001/50000
Indenização por Dano Material
3ª Câmara Cível
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Embargante : MARGARIDA ROSA DE OLIVEIRA SILVA

Defensor P : Defensoria Pública do Estado de Alagoas (OAB: B/AL)
Testemunha : Elinedja da Silva Cavalcante
Testemunha : EDNA ROMERO DA SILVA
Testemunha : Marlene Maria da Silva
Embargado : SEVERINO LUIZ DOS SANTOS
Defensor P : Defensoria Pública do Estado de Alagoas (OAB: B/AL)
Embargada : MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA
Defensor P : Defensoria Pública do Estado de Alagoas (OAB: B/AL)

ATO ORDINATÓRIO / CHEFE DE GABINETE MANDADO / OFÍCIO Nº ____/________ (Portaria 01/2019 - DJE 1º/02/2019) Intime-
se a parte recorrida para, querendo, contraminutar o presente recurso, no prazo legal. Publique-se. Maceió, 22 de junho de 2021. Leônia 
Maria Silva Chefe de Gabinete

Apelação Cível n.º 0701674-53.2016.8.02.0042
Espécies de Contratos
3ª Câmara Cível
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Apelante : Maria Eliete da Silva

Advogado : Sandro Vieira Fernandes (OAB: 7254/AL)
Apelado : SOL E MAR INCORPORADORES E CONSTRUÇÕES
Apelado : Giancarlo Robson Rodrigues da Silva
Apelada : Maria Mônica dos Santos

ATO ORDINATÓRIO / CHEFE DE GABINETE MANDADO / OFÍCIO Nº ____/________ (Portaria 01/2019 - DJE 1º/02/2019) Com 
fulcro nos artigos 6, 9 e 10 do Código de Processo civil/2015, intime-se a parte apelante, para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, 
documentos que atestem a condição de hipossufi ciência, a fi m de justifi car o pedido de concessão à justiça gratuita, tendo em vista o 
entendimento adotado pela 3ª Câmara, no sentido de que a mera declaração de falta de condições para arcar com os ônus do processo, 
não é prova sufi ciente de tal pleito. De igual forma, e no mesmo prazo, deverá a parte trazer aos autos o valor do preparo recursal. 
Publique-se. Maceió, 22 de junho de 2021. Leônia Maria Silva Chefe de Gabinete

Apelação Cível n.º 0706818-29.2019.8.02.0001
Bancários
3ª Câmara Cível
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Apelante : Mercia Nascimento de Lima

Advogado : Isaac Mascena Leandro (OAB: 11966/AL)
Apelado : Banco BMG S/A
Advogado : Fábio Frasato Caires (OAB: 14063A/AL)
Advogado : Fábio Frasato Caires (OAB: 124809/SP)

ATO ORDINATÓRIO / CHEFE DE GABINETE MANDADO / OFÍCIO Nº ____/________ (Portaria 01/2019 - DJE 1º/02/2019) Com 
fulcro nos artigos 6, 9 e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 
acerca do não conhecimento do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, considerando o teor do art. 1.012, 
§3º do CPC. Publique-se. Maceió, 22 de junho de 2021. Leônia Maria Silva Chefe de Gabinete

Embargos de Declaração Cível n.º 0709990-86.2013.8.02.0001/50000
Obrigação de Fazer / Não Fazer
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3ª Câmara Cível
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Embargante : Moniki Soares Dória Ferreira

Advogado : Larissa Moura Saraiva (OAB: 9995/AL)
Advogado : Edes Soares de Oliveira Filho (OAB: 10362/AL)
Embargado : Sítio Jatiúca Empreendimento Imobiliário Spe Ltda
Advogado : Thiago Mahfuz Vezzi (OAB: 228213/SP)
Advogada : Amanda Vieira Guedes (OAB: 237034/SP)
Embargado : GAFISA S.A.
Advogada : Amanda Vieira Guedes (OAB: 237034/SP)
Advogado : Thiago Mahfuz Vezzi (OAB: 228213/SP)

ATO ORDINATÓRIO / CHEFE DE GABINETE MANDADO / OFÍCIO Nº ____/________ (Portaria 01/2019 - DJE 1º/02/2019) Intime-
se a parte recorrida para, querendo, contraminutar o presente recurso, no prazo legal. Publique-se. Maceió, 22 de junho de 2021. Leônia 
Maria Silva Chefe de Gabinete

Embargos de Declaração Cível n.º 0710357-03.2019.8.02.0001/50000
Cartão de Crédito
3ª Câmara Cível
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Embargante : Banco BMG S/A

Advogado : João Francisco Alves Rosa (OAB: 17023/BA)
Advogado : João Francisco Alves Rosa (OAB: 15443A/AL)
Embargado : Claudio Francisco Bezerra
Advogado : Jailson Ferreira da Silva Junior (OAB: 14986/AL)

ATO ORDINATÓRIO / CHEFE DE GABINETE MANDADO / OFÍCIO Nº ____/________ (Portaria 01/2019 - DJE 1º/02/2019) Intime-
se a parte recorrida para, querendo, contraminutar o presente recurso, no prazo legal. Publique-se. Maceió, 22 de junho de 2021. Leônia 
Maria Silva Chefe de Gabinete

Embargos de Declaração Cível n.º 0711376-67.2019.8.02.0058/50000
Indenização por Dano Moral
3ª Câmara Cível
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Embargante : Luizacred S.a. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Advogada : Eny Angé S. Bittencourt de Araujo (OAB: 29442/BA)
Embargada : Adriana Mara Firmo de Oliveira
Advogado : Valéria Pereira Barbosa (OAB: 8677/AL)

ATO ORDINATÓRIO / CHEFE DE GABINETE MANDADO / OFÍCIO Nº ____/________ (Portaria 01/2019 - DJE 1º/02/2019) Intime-
se a parte recorrida para, querendo, contraminutar o presente recurso, no prazo legal. Publique-se. Maceió, 22 de junho de 2021. Leônia 
Maria Silva Chefe de Gabinete

Embargos de Declaração Cível n.º 0716314-82.2019.8.02.0001/50000
DIREITO DO CONSUMIDOR
3ª Câmara Cível
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Embargante : Banco BMG S/A

Advogado : João Francisco Alves Rosa (OAB: 15443A/AL)
Embargada : Maria das Dores Batista dos Santos
Advogado : Alfredo Luís de Barros Palmeira (OAB: 10625/AL)
Advogado : Rodrigo Delgado da Silva (OAB: 11152/AL)
Advogada : Lyvia Renata Galdino da Fonseca (OAB: 16299/AL)

ATO ORDINATÓRIO / CHEFE DE GABINETE MANDADO / OFÍCIO Nº ____/________ (Portaria 01/2019 - DJE 1º/02/2019) Intime-
se a parte recorrida para, querendo, contraminutar o presente recurso, no prazo legal. Publique-se. Maceió, 22 de junho de 2021. Leônia 
Maria Silva Chefe de Gabinete

Apelação Cível n.º 0724311-53.2018.8.02.0001
Militar
3ª Câmara Cível
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Apelante : Juliano Farias de Lima

Advogado : Napoleão Ferreira de Lima Junior (OAB: 14395/AL)
Advogado : Márcio Diassis Farias Gomes Melo (OAB: 16201/AL)
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Advogado : Alberto Jorge Barreto Queiroz Neto (OAB: 16565/AL)
Apelado : Estado de Alagoas
Procurador : Filipe Castro de Amorim Costa (OAB: 6437/AL)

ATO ORDINATÓRIO / CHEFE DE GABINETE MANDADO / OFÍCIO Nº ____/________ (Portaria 01/2019 - DJE 1º/02/2019) Com 
fulcro nos artigos 6, 9 e 10 do Código de Processo civil/2015, intime-se a parte apelante, para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, 
documentos que atestem a condição de hipossufi ciência, a fi m de justifi car o pedido de concessão à justiça gratuita, tendo em vista o 
entendimento adotado pela 3ª Câmara, no sentido de que a mera declaração de falta de condições para arcar com os ônus do processo, 
não é prova sufi ciente de tal pleito. De igual forma, e no mesmo prazo, deverá a parte trazer aos autos o valor do preparo recursal. 
Publique-se. Maceió, 21 de junho de 2021. Leônia Maria Silva Chefe de Gabinete

Apelação Cível n.º 0728828-67.2019.8.02.0001
Defeito, nulidade ou anulação
3ª Câmara Cível
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Apte/Apdo : Luzia Maria dos Santos

Advogado : Diogo dos Santos Ferreira (OAB: 11404/AL)
Advogado : Luiz Antônio Guedes de Lima (OAB: 8217/AL)
Apdo/Apte : Banco BMG S/A
Advogado : Fábio Frasato Caires (OAB: 14063A/AL)
Advogado : Candice Martins Costa Sampaio (OAB: 8098/AL)
Advogado : Rômulo Aschaff enburg Freire de Moura Júnior (OAB: 4261/PI)
Advogado : Fábio Frasato Caires (OAB: 124809/SP)

ATO ORDINATÓRIO / CHEFE DE GABINETE MANDADO / OFÍCIO Nº ____/________ (Portaria 01/2019 - DJE 1º/02/2019) Com 
fulcro nos arts. 6º e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Banco BMG S/A, a fi m de que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) 
dias, acerca do não conhecimento da petição de fl s. 263/266, tendo em vista a impossibilidade de complementar as razões recursais, 
devido à preclusão consumativa. Publique-se. Maceió, 21 de junho de 2021. Leônia Maria Silva Chefe de Gabinete

Mandado de Segurança Cível n.º 0800171-18.2021.8.02.9002
Liminar
Tribunal Pleno
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Impetrante : Ana Leonor Monteiro Balbino

Advogado : Pedro Accioly Lins de Barros (OAB: 11731/AL)
Impetrado : Presidente do Egrégio Conselho Estadual da Magistradura de Alagoas

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021. Nos termos do art. 145, §1º, do Código de Processo Civil, declaro-me 
suspeito para funcionar nos presentes autos, por motivo de foro íntimo. Publique-se e adotem-se as providências necessárias. Maceió, 
21 de junho de 2021. Des. Domingos de Araújo Lima Neto Relator

Agravo de Instrumento n.º 0800326-61.2021.8.02.0000
Nulidade / Inexigibilidade do Título
3ª Câmara Cível
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
LitsAtivo : José Tadeu Cavalcante

Advogado : José Tadeu Cavalcante (OAB: 4749B/AL)
Terceiro I : Josielma Calaça de Souza Silva
Defensor P : Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL)
Defensor P : Carolina Barros de Campos Góes (OAB: 7345B/AL)

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Josielma 
Calaça de Souza Silva com o objetivo de reformar decisão (fl s. 353/359) proferida pelo juízo da 1ª Vara de Porto Calvo que, nos autos da 
execução fi scal n. 0001090-76.2011.8.02.0050, proposta pela União Federal, manteve penhora sobre bem imóvel de sua titularidade em 
copropriedade com seu ex-cônjuge. Distribuídos os autos a minha relatoria, reconheci a incompetência da Justiça Estadual, de segunda 
instância, para apreciação deste recurso e, por conseguinte, encaminhei os autos ao Tribunal Regional Federal 5ª Região (fl s. 29/30). 
Às fl s. 36/44, ofi cio da juíza de primeiro grau informando que proferiu nova decisão mantendo o entendimento constante no decisum 
objeto deste recurso. Pois bem. Em razão da incompetência deste Tribunal de Justiça Estadual já reconhecida por meio de decisão 
monocrática, todos os requerimentos e informações devem ser analisados pelo Tribunal Regional Federal 5ª Região. Assim, cumpra-se 
a decisão de fl s. 29/30, remeta-se os autos ao Tribunal Regional Federal 5ª Região, dando-se baixa do recurso nos sistemas e cadastros 
deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Maceió, 22 de junho de 2021. Des. Domingos de Araújo Lima Neto Relator

Agravo de Instrumento n.º 0800447-89.2021.8.02.0000
Obrigação de Fazer / Não Fazer
3ª Câmara Cível
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
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Agravante : Davi Gabriel Felicio Bezerra, Enste Ato Representado Por Gerlane Felicio Bezerra
Defensor P : Taiana Grave Carvalho (OAB: 6897/AL)
Defensor P : Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL)
Agravado : Município de Maceió
Procurador : Diogo Silva Coutinho (OAB: 7489/AL)

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Davi Gabriel Felicio 
Bezerra, neste ato representada por Gerlane Felicio Bezerra em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 28º Vara Infância 
e Juventude da Capital que, nos autos da ação n. 0700004-54.2021.8.02.0090, declinou da competência para processar e julgar o 
feito de origem, determinando o encaminhamento, dos autos à 30ª Vara Cível desta Capital. A parte agravante requer a concessão do 
benefício da gratuidade da justiça para, liminarmente, pugnar pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Por força do 
pedido de assistência judiciária gratuita, determinei a intimação do recorrente para comprovar a ausência de condições econômicas 
para arcar com o recolhimento do preparo, oportunidade em que esta se manteve inerte, conforme certidão à fl . 29. Diante disso, tendo 
em vista o entendimento deste Órgão julgador, no sentido de que a mera declaração de pobreza não é prova sufi ciente da assistência 
judiciária gratuita, indeferi o benefício, intimando a parte agravante para recolher a taxa judiciária, sob pena de não conhecimento do 
recurso (fl s. 30/32), o que deixou de ser observado, conforme certidão de fl . 38. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre realizar 
o exame de admissibilidade recursal, o qual impõe o preenchimento de determinados requisitos para o conhecimento do recurso e 
seu posterior julgamento de mérito. Tem-se como requisitos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato 
impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; e, como extrínsecos: preparo, tempestividade e regularidade formal. Compulsando os autos, 
constato que a parte recorrente não trouxe o comprovante de pagamento do preparo, deixando, assim, de cumprir requisito essencial 
à interposição do presente recurso, embora intimada em mais de uma ocasião para se manifestar. Trago à colação o entendimento 
dos Tribunais Superiores acerca da matéria: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA 
DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) E COMPROVANTES DE PAGAMENTO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO 
DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO PREPARO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 
1. Consoante jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, as Guias de Recolhimento da União (GRU), acompanhadas pelos 
respectivos comprovantes de pagamento, devem estar acostadas de forma visível e legível no momento da interposição do recurso, 
porquanto constituem peças essenciais à aferição do preparo. 2. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no Ag: 1385709 SP 
2011/0003933-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/10/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data 
de Publicação: DJe 28/10/2013). (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIAS 
DE RECOLHIMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
DESERÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. A decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, 
estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 
2/2016, desta Corte. 2. Os recursos interpostos para o Superior Tribunal de Justiça devem estar acompanhados das guias de 
recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, sob pena de deserção, a teor da Súmula 
187/STJ: É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância 
das despesas de remessa e retorno dos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1584330/SE, Rel. Ministra 
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016). (grifei) Assim, constatada a ausência do devido 
comprovante do recolhimento do preparo, deserto é o presente recurso, o que importa na sua inadmissibilidade, consoante dispõe o 
art. 1.007 do CPC: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, 
o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Outra, portanto, não pode ser a solução dada ao 
caso em tela senão a de não conhecer do presente recurso, uma vez que o agravo de instrumento não preencheu um dos pressupostos 
extrínsecos de admissibilidade. Ressalte-se que o exame dos requisitos de admissibilidade dos recursos em geral não pode ser taxado 
como excesso de formalismo. A obediência aos aspectos formais privilegia o princípio da segurança jurídica e confere às partes paridade 
de armas. A despeito, portanto, da importância da causa, o julgamento de um recurso inadmissível vai de encontro ao princípio da 
igualdade de tratamento entre as partes, ocasionando prejuízos à parte recorrida, sobretudo porque estaria legitimando um ato contrário 
à lei processual. Desse modo, ante o não preenchimento de requisito de admissibilidade recursal, com fulcro no art. 1.007 c/c o art. 
932, III, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em razão de sua deserção. Após o decurso do prazo, não havendo 
irresignação de quaisquer das partes, arquive-se. Publique-se. Maceió, 22 de junho de 2021. Des. Domingos de Araújo Lima Neto 
Relator

Agravo de Instrumento n.º 0800959-72.2021.8.02.0000
Obrigação de Fazer / Não Fazer
3ª Câmara Cível
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Banco do Brasil S A

Advogado : Nelson Willian Frartoni Rodrigues (OAB: 9395/AL)
Agravada : Jussara Andrade de Omena Mateus
Defensor P : Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL)
Defensor P : Isaac Vinícius Costa Souto (OAB: 8923/RN)

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021. Nos termos do art. 145, §1º, do Código de Processo Civil, declaro-me 
suspeito para funcionar nos presentes autos, por motivo de foro íntimo. Publique-se e adotem-se as providências necessárias. Maceió, 
21 de junho de 2021. Des. Domingos de Araújo Lima Neto Relator

Agravo de Instrumento n.º 0801371-03.2021.8.02.0000
Carta de fi ança
3ª Câmara Cível
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Oi Móvel S.a

Advogado : André Mendes Moreira (OAB: 87017/MG)
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Agravado : Município de Maceió
Procurador : Thiago Queiroz Carneiro (OAB: 12065B/AL)

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021. Trata-se de agravo de instrumento interposto por OI Móvel S/A, com o 
objetivo de reformar decisão proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível da Capital que, nos autos do mandado de segurança n. 0027877-
32.2010.8.02.0001, indeferiu o pedido de levantamento da garantia fornecida em juízo. Em suas razões recursais, a parte agravante 
alega que impetrou mandado de segurança com o intuito de determinar aos impetrados que emitissem certidão tributária positiva com 
efeitos negativos, sem suspensão da exigibilidade, a partir do fornecimento de garantia integral em juízo. Nesse ponto, assevera que 
o objetivo do mandamus - cuja segurança já fora concedida em sede de sentença (fl s. 238/242) - era unicamente, tal como autorizado 
pelo STJ no julgamento repetitivo do REsp. Nº 1.123.669/RS2, antecipar a garantia de futura execução fi scal para a manutenção da 
regularidade fi scal da empresa. Outrossim, defende que a constituição defi nitiva do débito se deu em 06.02.2010, data da intimação 
do contribuinte acerca da decisão administrativa que manteve integralmente o lançamento em questão e que, desde a referida data, 
passados mais de dez anos, a execução fi scal ainda não foi ajuizada. Assim, defende que resta prescrito o direito de cobrança do crédito, 
razão pela qual requer a liberação da garantia apresentada em juízo. Pugnou, desse modo, pela concessão da antecipação da tutela 
recursal para que seja determinado o levantamento da carta de fi ança n. 795810 e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso para 
reconhecer a integral prescrição do direito de cobrança do crédito tributário consubstanciado no auto de infração nº 20040007156 e, 
por conseguinte, autorizar, defi nitivamente, a desoneração da carta de fi ança bancária. Distribuídos os autos a minha relatoria, concedi 
a antecipação de tutela recursal requerida (fl s. 328/335). Devidamente intimado, o Município de Maceió não apresentou contrarrazões 
no prazo legal (fl . 370). Às fl s. 371, a agravante informa que não possui mais interesse no presente recurso, informando que este 
perdeu o objeto, tendo em vista que o ente público municipal reconheceu seus pleitos extrajudicialmente. É o relatório. Com relação à 
manifestação do recorrente de que não possui mais interesse do presente recurso, interessante transcrever o que dispõe o caput do art. 
998 do CPC, in verbis: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. 
Verifi ca-se, portanto, que o Código de Processo Civil é expresso em garantir ao recorrente o direito potestativo de desistir do recurso por 
ele interposto, sem necessidade sequer de anuência do recorrido. Nesse sentido, segue posicionamento doutrinário, a saber: O recurso 
é uma demanda e, nessa qualidade, pode ser revogada pelo recorrente. A revogação do recurso chama-se desistência. A desistência 
do recurso pode ser parcial ou total, e pode ocorrer até o início do julgamento (até a prolatação do voto). O recorrente pode desistir 
por escrito ou em sustentação oral. Não comporta condição nem termo. Trata-se de ato dispositivo que independe de consentimento 
da parte adversa. E isso porque os atos praticados pelas partes produzem efeitos imediatos (CPC, art. 200), somente necessitando de 
homologação para produzir efeitos a desistência da ação (CPC, art. 200, parágrafo único), e não a desistência do recurso. (grifei) Assim, 
fi lio-me ao posicionamento de José Carlos Barbosa Moreira, de que “a desistência não torna inadmissível o recurso: torna-o inexistente”, 
consubstanciando em falta de interesse recursal superveniente. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial dos tribunais pátrios, 
inclusive desta Corte de Justiça, a saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE 
ANUÊNCIA DA PARTE ADVERSÁRIA. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO. 01 - Havendo expressa manifestação de desistência 
do recurso por parte do agravante, resta prejudicada a análise do mérito. 02 - De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil de 
2015, é despicienda a anuência do recorrido ou de quaisquer dos litisconsortes no pedido de desistência do recorrente. RECURSO NÃO 
CONHECIDO. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/AL - Agravo de Instrumento n. 0801662-76.2016.8.02.0000, 
1ª Câmara Cível, Relator Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 15.03.2017). (grifei) PROCESSO CIVIL. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO 
MANIFESTADA PELO AGRAVANTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA FORMA 
DO ART. 932, III, DO CPC. (TJ/RJ. 0058538-13.2016.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA 
MARQUES - Julgamento: 20/04/2017 - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL) (grifei) Do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, 
com fundamento no art. 998, caput, do CPC, diante da falta de interesse recursal superveniente. Após o decurso do prazo, não havendo 
irresignação de quaisquer das partes e cumpridas todas as determinações contidas no presente julgamento, arquive-se. Publique-se. 
Maceió, 22 de junho de 2021. Des. Domingos de Araújo Lima Neto Relator

Agravo de Instrumento n.º 0804140-81.2021.8.02.0000
Fornecimento de Medicamentos
3ª Câmara Cível
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : BENEDITA VIRGILIO DA SILVA

Defensor P : Wagner de Almeida Pinto (OAB: 22843/BA)
Agravado : Estado de Alagoas
Procurador : Francisco Malaquias de Almeida Junior (OAB: 2427/AL)

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Benedita Virgílio da 
Silva, em face de ato jurisdicional (fl . 45) proferido pelo juízo de direito da Vara do Único Ofi cio de Pilar que, nos autos de n. 0700224-
84.2021.8.02.0047, determinou a intimação da parte autora “para incluir a União no polo passivo da demanda, manifestando-se sobre a 
competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 10 do CPC.”. Em 
suas razões recursais, alega, em síntese, a desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, tendo em vista que os 
entes federativos são solidariamente responsáveis em garantir o direito à saúde dos indivíduos. Defende equívoco na interpretação da 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, implicando desvirtuação do entendimento pacifi cado no âmbito daquela Corte. Ressalta 
que a medicação pleiteada possui registro junto à ANVISA e o que o Tema 793 prevê é que apenas os casos de ações visando 
recebimento de medicamento não registrado na ANVISA é que devem ser propostas em face da União. Todo o restante, que inclusive é 
a grande maioria das ações de saúde, deve seguir o princípio da solidariedade, cabendo ao cidadão escolher contra quem demandar. 
Nestes termos, requer a atribuição de efeito suspensivo a determinação judicial, a fi m de que “se reconheça a desnecessidade de 
inclusão da União no pólo passivo da demanda, determinando-se o regular prosseguimento do feito” e, ao fi nal, que seja dado provimento 
ao recurso. É o relatório. No diploma processual pátrio em vigor resta estabelecido, art. 1.015, que Cabe agravo de instrumento contra 
as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de 
arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento 
do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de 
limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modifi cação ou revogação do efeito 
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suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º; XII (VETADO); XIII - outros 
casos expressamente referidos em lei. In casu, o recurso, ora em comento, versa acerca de ato jurisdicional que determinou a intimação 
para que a parte autora integrasse no polo passivo da demanda a União Federal, conforme já relatado. Contudo, como se lê no 
dispositivo suso referido, não há previsão de interposição de agravo de instrumento nesta hipótese. A inclinação atual da doutrina e da 
jurisprudência pátria é no sentido de que o citado artigo elencou de forma taxativa os casos em que é cabível o recurso de agravo de 
instrumento, o que impõe ao julgador uma interpretação restritiva. Nesse sentido é o entendimento de abalizada da doutrina, veja-se: O 
elenco do art. 1.015 do CPC e taxativo. As decisões interlocutórias agraváveis na fase de conhecimento sujeitam-se a uma taxatividade 
legal. Somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo. Para que 
determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões passíveis de agravo de instrumento. 
Somente a lei pode criar hipóteses de decisões agraváveis na fase de conhecimento não cabe, por exemplo, convenço processual, 
lastreada no art. 190 do CPC, que crie modalidade de decisão interlocutória agravável. Vê-se, de plano, que o comando judicial não está 
inserto como hipótese legal (art. 1.015, do CP), apto a justifi car o cabimento de interposição de agravo de instrumento. Com efeito, não 
se pode mais admitir agravo de qualquer decisão interlocutória, mas sim daquelas arrolados no art. 1.015 do CPC/2015, ou expressamente 
prevista em lei, conforme inciso XIII, do mesmo dispositivo legal, o que não é o caso dos autos. Com isso, as questões não abrangidas 
pelo agravo de instrumento deverão ser suscitadas e debatidas em eventual preliminar de apelação, caso se opere a iminência relatada 
pelo agravante, não operando a sua preclusão até este momento, é o que se abstrai da interpretação da norma legal constante no art. 
1.009 e § 1º do CPC/2015. Há que se fi rmar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu, que o rol do artigo 1.015 do 
Código de Processo Civil tem taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verifi cada urgência, 
conforme se verifi ca, in verbis: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 
NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO 
PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE 
DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, 
processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é defi nir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verifi car a 
possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplifi cativa, a fi m de admitir a interposição de agravo de instrumento 
contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao 
restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos 
especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as “situações que, realmente, não podem aguardar 
rediscussão futura em eventual recurso de apelação”. 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo 
de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insufi ciente e em desconformidade com as 
normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que 
tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de 
que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente inefi caz para 
a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda 
remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da 
interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o 
rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplifi cativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias 
que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modifi cado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, 
nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 
1.036 e seguintes do CPC/2015, fi xa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite 
a interposição de agravo de instrumento quando verifi cada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de 
apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confi aram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas 
pela tese jurídica fi rmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso 
eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os 
efeitos da presente decisão, a fi m de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação 
do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os 
demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 
9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 
05/12/2018, DJe 19/12/2018) Contudo, não há que se entender pela aplicação do entendimento fi rmado pelo STJ ao caso presente, 
posto que, em que pese as interpretações diversas até então apresentadas na doutrina e na jurisprudência, não há como enquadrar o 
ato judicial ora agravado em alguma das possibilidades de mitigação da taxatividade. Desta feita, NÃO CONHEÇO do presente recurso, 
com fundamento no art. 932, inciso III, cumulado com o art. 1.019, caput, do CPC, uma vez que a decisão agravada não se enquadra em 
nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.015, do mesmo diploma. Após o decurso do prazo, não havendo irresignação de quaisquer 
das partes, arquive-se. Publique-se. Maceió, 21 de junho de 2021. Des. Domingos de Araújo Lima Neto Relator

Ação Rescisória n.º 0804245-58.2021.8.02.0000
Assunto não Especifi cado
Seção Especializada Cível
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Autora : Margarida Maria Mesquita da Silva

Advogado : José Victor Freire Vieira de Melo (OAB: 17904/AL)
Advogado : Rodrigo Malta Prata Lima (OAB: 10792/AL)
Advogado : Rhony Yossef Falcão Bezerra (OAB: 9726/AL)
Ré : Maria das Dores Gomes
Réu : Ivani Silva das Neves Oliveira
Réu : Fabricia Gomes de Oliveira
Réu : I. G. de O.
Réu : M. G. de O.
Réu : I. R. de O.

ATO ORDINATÓRIO / CHEFE DE GABINETE MANDADO / OFÍCIO Nº ____/________ (Portaria 01/2019 - DJE 1º/02/2019) Com 
fulcro nos artigos 6, 9 e 10 do Código de Processo civil/2015, intime-se a parte autora, para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, 
documentos que atestem a condição de hipossufi ciência, a fi m de justifi car o pedido de concessão à justiça gratuita, tendo em vista o 
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entendimento adotado pela 3ª Câmara, no sentido de que a mera declaração de falta de condições para arcar com os ônus do processo, 
não é prova sufi ciente de tal pleito. Publique-se. Maceió, 22 de junho de 2021. Leônia Maria Silva Chefe de Gabinete

Agravo de Instrumento n.º 0804481-10.2021.8.02.0000
Obrigação de Fazer / Não Fazer
3ª Câmara Cível
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Banco do Brasil S.A

Advogado : Nelson Willian Frartoni Rodrigues (OAB: 9395/AL)
Agravado : INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA
Advogado : Fernando Igor Abreu Costa (OAB: 9958/AL)

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do 
Brasil S/A, em face de decisão proferida pelo juiz da 4ª Vara Cível da Capital que, nos autos n. 0726724-44.2015.8.02.0001, que 
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada, mantendo o valor da execução apontado pela parte adversa. 
A parte agravante requereu, inicialmente, o sobrestamento do feito, em razão da decisão de suspensão proferida pelo Superior Tribunal 
de Justiça no Resp n. 1.438.263/SP. Alega, ainda: a) incompetência territorial; b) excesso de execução; c) necessidade de prova 
pericial.. Pugna, ao fi nal, pelo provimento do presente recurso, a fi m de que seja acolhida sua impugnação apresentada na origem. 
À fl . 139 intimou-se as partes acerca da ocorrência do instituto da coisa julgada com autos de n. 0801124-61.2017.8.02.0000, o que 
impossibilitaria o julgamento do presente recurso. Oportunidade em que Instituto Nacional dos Investidores Em Caderneta de Poupanca 
e Previdência - INCPP, defende a ocorrência da coisa julgada e, consequentemente, preclusão (fl s. 142/147). Ato continuo, Banco do 
Brasil S.A, apresentou petição (fl s. 157/166), alegando, em síntese, a ocorrência de prescrição. É o relatório. Decido. Compulsando os 
autos, constato que se trata de recurso idêntico ao agravo de instrumento n. 0801124-61.2017.8.02.0000 já julgado por esta 3ª Câmara 
Cível nos mesmos autos. Ademais, verifi co que o mesmo já transitou em julgado, conforme se observa por meio da certidão exarada à 
fl . 244 dos autos daquele agravo. Nesse contexto, verifi ca-se que, no presente caso, incide um impedimento ao julgamento de mérito, 
consubstanciado na presença da coisa julgada. Com efeito, o art. 502 do Código de Processo Civil assenta que se denomina coisa 
julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita recurso. Em continuidade, o art. 
505 do mesmo diploma legal determina que: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma 
lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modifi cação no estado de fato ou de direito, caso em 
que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Desse modo, constato 
que o presente recurso não diz respeito à relação jurídica de trato continuado com superveniente modifi cação no estado de fato ou 
de direito, bem como resta ausente qualquer disposição legal que autorize ou determine o reexame da matéria. Nesse panorama, a 
inadmissibilidade do presente recurso é medida que se impõe, uma vez que inviável o exame de seu mérito, considerando que já houve 
julgamento transitado em julgado sobre idêntico pedido por esta 3ª Câmara Cível . Diante do exposto, com fulcro no art. 505 do Código 
de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em razão da coisa julgada. Publique-se. Maceió, 21 de junho de 2021. Des. 
Domingos de Araújo Lima Neto Relator

Mandado de Segurança Cível n.º 0804495-91.2021.8.02.0000
Nulidade / Inexigibilidade do Título
Tribunal Pleno
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Impetrante : Alda Lôbo Pereira

Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
Impetrante : Aldeci Martins da Silva
Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
Impetrante : Antônia Iara Barbosa
Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
Impetrante : Roberto do Nascimento Cavalcante
Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
Impetrante : Maria das Graças Maragy Amorim
Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
Impetrante : Maria de Fátima Barros Bizerra
Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
Impetrante : Maria Nazaré Rodrigues
Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
Impetrante : Marimilce Soares de Castro
Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
Impetrante : Marluce Gomes da Cunha
Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
Impetrante : Nadja de Sousa Correia
Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
Impetrante : Raimundo D´ Emery Peixoto
Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
Impetrante : Luzia Ramalho dos Santos
Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
Impetrante : Romualdo João Lima Lins
Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
Impetrante : Sebastião Heleno dos Santos Filho
Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
Impetrante : Sérgio Manoel Araújo Gama
Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
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Impetrante : Severino Cavalcante de Almeida
Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
Impetrante : Ubiratan Cavalcante
Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
Impetrante : Vicente Oliveira da Silva
Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
Impetrante : Wilinaldo Valença Silva
Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
Impetrante : Wilma de Oliveira Carvalho Costa
Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
Impetrante : José Carlos Ferreira de Melo
Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
Impetrante : Cicero José Simão
Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
Impetrante : Edson Alves Silva
Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
Impetrante : Givaldo de Freitas Costa
Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
Impetrante : Ivon Edson da Silva Oliveira
Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
Impetrante : Jeanne Pedrosa da Silva
Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
Impetrante : Lucilene de Souza  Araujo
Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
Impetrante : Jose Denis de Oliveira Carnauba
Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
Impetrante : José Edson de França Moura
Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
Impetrante : José Roberto do Bomfi m
Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
Impetrante : José Stein da Silva Paiva
Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
Impetrante : Josuita Romão da Silva
Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
Impetrante : Lídia Maria de Souza Silva
Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
Impetrante : Lineide Lopes de Araújo
Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
Impetrante : Lúcia Maria Alves Camêlo
Advogada : Thaisa Kelly da Silva Nascimento Godoy (OAB: 8086/AL)
Impetrado : Desembargador Relator do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação n.  0801745-19.2021.8.02.0000

DESPACHO/MANDADO/OFÍCIO N. /2021. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Alda Lôbo Pereira e outros, 
com o objetivo de combater suposta decisão ilegal proferida pelo relator do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação n. 0801745-
19.2021.8.02.0000, o qual concedeu parcialmente a tutela provisória urgência requerida pelo Estado de Alagoas, “de forma a autorizá-lo 
a realizar o pagamento do complemento constitucional concedido por sentença aos exequentes segundo os parâmetros a seguir:o valor 
do adicional agropecuário a ser virtualmente considerado para cálculo do complemento constitucional deve ser alcançado através da 
utilização da base de cálculo equivalente a R$ 136,00;o valor do complemento constitucional que deve ser implementado na remuneração 
dos autores equivale à diferença entre: (1) o valor da remuneração de cada autor antes da instituição do regime de subsídio (devido 
em razão da migração para as carreiras das Leisnº 6.251, 6.252 e 6.253, todas de 2001), somado ao valor do adicional agropecuário 
com a base de cálculo acima estabelecida;e (2) o respectivo subsídio que passou a ser percebido com a migração para o novo regime 
remuneratório.” Nada obstante as razões apresentadas pelos impetrantes, em observância ao art. 7º, I, da lei n. 12.016/2009, deixo para 
me manifestar após a notifi cação da autoridade coatora, na pessoa do Relator do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação n. 0801745-
19.2021.8.02.0000, Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, a fi m de que preste as devidas informações. Cumpra-se e, após, voltem-
me os autos conclusos. Publique-se. Maceió, 22 de junho de 2021. Des. Domingos de Araújo Lima Neto Relator

Agravo de Instrumento n.º 0804720-14.2021.8.02.0000
Contratos Bancários
3ª Câmara Cível
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Banco BMG S/A

Advogado : João Francisco Alves Rosa (OAB: 15443/AL)
Agravado : Ivan Benedito da Silva
Advogado : José Carlos Almeida Amaral Santos (OAB: 17697/AL)

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO 3ª CC N. /2021 Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S/A, 
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível da Capital que, nos autos n. 0709789-16.2021.8.02.0001, deferiu 
a tutela de urgência, para determinar que a instituição fi nanceira suspendesse os descontos mensais no contracheque do consumidor, 
a título de empréstimo de cartão de crédito consignado, bem como não realizasse a inclusão em cadastro de proteção ao crédito, em 
relação ao contrato discutido nos autos, sob pena incidir em multa diáriaque arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 
10.000,00 (dez mil reais). Além disso, por considerar que a autora se encontra em situação de hipossufi ciência probatória, inverteu o 
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ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII,do CDC c/c art. 373, § 1º, do novo CPC. Em suas razões recursais, aduz o agravante que 
não estão presentes os requisitos ensejadores da antecipação de tutela na origem, defendendo a regularidade dos descontos efetuados, 
ao tempo em que se insurge contra a multa arbitrada, sob argumento de que, além de desnecessária, se revela excessiva. Assim, 
requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo e, consequente, reforma 
da decisão recorrida. Acaso não reformada a decisão, pleiteia que a multa mensal seja reduzida. É o relatório. Decido. Preenchidos 
os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal conheço do presente agravo de instrumento e passo à análise, por 
ora, do pedido de concessão de efeito suspensivo. Em casos como este, ressalte-se, possui o desembargador relator a faculdade de, 
monocraticamente, suspender a medida liminar concedida pelo julgador de primeiro grau, antecipando a pretensão recursal fi nal, caso 
constate que a decisão recorrida é capaz de causar à parte lesão grave ou de difícil reparação. É a exegese do disposto no art. 1.019, 
inciso I, do CPC/2015 e no art. 995 e seu parágrafo único, ambos no Código de Processo Civil de 2015. A concessão de efeito suspensivo, 
atente-se, não obstante esteja direta e expressamente atrelada à presença do risco de provocar à parte lesão grave ou de difícil reparação, 
também é indissociável da análise da verossimilhança das alegações, uma vez que o dispositivo legal acima indicado também exige da 
parte a apresentação de relevante fundamentação apta a demonstrar a “probabilidade de provimento do recurso”. Acrescente-se que, 
nessa análise prévia e não exauriente, caso um dos requisitos citados não se mostre cristalinamente demonstrado nos autos, obsta-se 
tão somente a concessão do pleito liminar, não signifi cando que, adiante, acaso constatado o preenchimento do requisito ausente, seja 
concedido o pleito recursal fi nal. O cerne da controvérsia recursal consiste em analisar a (i)legalidade dos descontos mensais realizados 
nos vencimentos do consumidor, a título de empréstimo de cartão de crédito consignado. Nesse momento, convém destacar que, de 
acordo com o entendimento fi rmado pela 3ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 10.06.2021, havendo 
instrumento contratual devidamente assinado pelo consumidor, onde consta expressa e claramente a modalidade do produto adquirido/
serviço prestado e as suas especifi cidades, ou, de outro modo, lastro probatório idôneo para demonstrar a efetiva contratação, não há 
que se falar invalidação docontratopor violação do dever de informação ou por vício de consentimento e/ou ilegalidade dos descontos 
mensais, desde que haja a inequívoca ciência do consumidor sobre os termos contratuais pactuados. Pois bem. De acordo com o art. 
300 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz 
pode, conforme o caso, exigir caução real ou fi dejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 
caução ser dispensada se a parte economicamente hipossufi ciente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida 
liminarmente ou após justifi cação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo 
de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desse modo, para que o juiz possa conceder a tutela provisória de urgência, deve constatar 
a presença cumulativa de “elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 
processo” (CPC, art. 300, caput). Ocorre que, compulsando os autos, constata-se que, apesar dos descontos mensais realizados pela 
instituição fi nanceira, subsistem faturas mensais (fl s. 63/120) que demonstram a efetiva utilização do cartão de crédito pela consumidora 
para realização de saques complementares, tornando inequívoca, neste juízo de cognição sumária, a ciência desta sobre os termos 
pactuados no contrato. Desse modo, não vislumbro lastro probatório mínimo para demonstrar a probabilidade do direito do autor e, 
por conseguinte, subsidiar a tutela de urgência deferida no primeiro grau. Assim, importa destacar que a concessão do pleito de tutela 
provisória de urgência é medida excepcional, concedida em sede de cognição sumária e, inevitavelmente, exige a demonstração plena 
de todos os seus requisitos. A não demonstração sufi ciente da plausibilidade fática dos argumentos ora apresentados, representa 
hipótese em que se afi gura recomendável o contraditório e a instrução processual. Sabendo-se que os requisitos para a concessão de 
tutela provisória são cumulativos, nos termos do art. 300 do CPC/15, deixo de analisar eventual existência de periculum in mora ou risco 
de irreversibilidade da medida. Do exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO, a fi m de obstar o decisum recorrido, até julgamento 
ulterior de mérito do presente recurso. Ofi cie-se o juízo de origem acerca do teor da decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do 
artigo 219 e 1.019, II, ambos do Código de Processo Civil, para, querendo, contraminutar o presente recurso no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis. Utilize-se a cópia da presente decisão como Ofício/Mandado. Publique-se. Maceió, 22 de junho de 2021. Des. Domingos de 
Araújo Lima Neto Relator

Agravo de Instrumento n.º 0804722-81.2021.8.02.0000
Contratos Bancários
3ª Câmara Cível
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Banco Itaúcard S/A

Advogado : Antônio Braz da Silva (OAB: 8736/AL)
Agravado : Newton Rodrigues Soares
Advogado : Andreia de Lima Brandão (OAB: 10677/AL)

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Itaúcard S/A, 
com o objetivo de reformar decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Capital que, nos autos da ação revisional n. 0710269-
91.2021.8.02.0001, possibilitou a manutenção na posse do bem e abstenção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, 
mediante o depósito do valor integral de cada parcela, em juízo, na data do vencimento, ressaltando que as parcelas vencidas devem 
ser depositadas no prazo de cinco dias. Em suas razões recursais (fl s. 1/6), a instituição fi nanceira agravante defende a legalidade 
do contrato de fi nanciamento fi rmado entre as partes, asseverando que inexiste probabilidade do direito da autora, eis que apenas 
impugnou o pacto com alegações genéricas, sem especifi car a abusividade suscitada. Alega que o depósito do valor incontroverso 
em juízo não impede a caracterização da mora, mas somente o pagamento do valor integral das parcelas na forma pactuada, ou seja, 
no modo contratado, via carnê. Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo e do subsequente provimento do presente 
recurso, no sentido de que seja restituída a obrigação do agravado de pagar as parcelas no tempo e modo contratado ou seja: valor 
integral, data de vencimento e forma de pagamento, e a revogação da liminar para abstenção da negativação junto aos órgãos de 
proteção ao crédito - fl . 6. É o relatório. Decido. Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço 
do presente agravo de instrumento e passo à análise, por ora, do pedido de concessão de efeito suspensivo. Em casos como este, 
ressalte-se, possui o desembargador relator a faculdade de, monocraticamente, suspender a medida liminar concedida pelo julgador de 
primeiro grau, antecipando a pretensão recursal fi nal, caso constate que a decisão recorrida é capaz de causar à parte lesão grave ou de 
difícil reparação. É a exegese do disposto no art. 1.019, inciso I, do CPC/2015 e no art. 995 e seu parágrafo único, ambos no Código de 
Processo Civil de 2015. A concessão de efeito suspensivo, atente-se, não obstante esteja direta e expressamente atrelada à presença 
do risco de provocar à parte lesão grave ou de difícil reparação, também é indissociável da análise da verossimilhança das alegações, 
uma vez que o dispositivo legal acima indicado também exige da parte a apresentação de relevante fundamentação apta a demonstrar a 
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“probabilidade de provimento do recurso”. Acrescente-se que, nessa análise prévia e não exauriente, caso um dos requisitos citados não 
se mostre cristalinamente demonstrado nos autos, obsta-se tão somente a concessão do pleito liminar, não signifi cando que, adiante, 
acaso constatado o preenchimento do requisito ausente, seja concedido o pleito recursal fi nal. A irresignação do agravante se resume na 
determinação do depósito em juízo dos valores das prestações vencidas e vincendas, sob a alegação de que tal consignação prejudica 
o contrato pactuado entre as partes e não tendo o condão de descaracterizar a mora. O depósito em juízo do valor integral das parcelas 
pactuadas vencidas e vincendas, devidamente corrigidas, rechaçado pelo agravante, não representa inadimplemento contratual; em 
verdade, atesta a boa-fé da autora, ora agravada, em demonstrar sua pretensão de honrar o contrato fi rmado com o agente fi nanceiro, 
além de garantir os direitos que tem a instituição fi nanceira sobre o contrato discutido. Assim, os valores depositados em juízo não se 
perdem, pois ambos possuem seus direitos garantidos, com a possibilidade de devolução do valor pago a mais pela devedora, caso seja 
comprovada a existência de irregularidades contratuais (juros elevados, cobrança de taxas indevidas e cláusulas abusivas) e a garantia, 
pelo credor, de que seu contrato está sendo adimplido, podendo, até mesmo, requerer o levantamento dos valores incontroversos, caso 
entenda estar em excessivo prejuízo, até que seja julgado o mérito da ação revisional discutida. Com efeito, o depósito do valor integral 
em juízo é capaz de assegurar a não inscrição de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e de impedir cobranças 
por qualquer meio sobre o débito em questão. Deste modo, parece-me razoável a determinação de pagamento do valor integral das 
prestações em juízo, afastando-se, por ora, e por razões de cautela e parcimônia, o pagamento por meio de boleto bancário, como 
assim pleiteado pelo banco agravante. Esse é, também, o entendimento pacífi co desta 3ª Câmara do Tribunal de Justiça de Alagoas, 
a exemplo dos julgados proferidos nos agravos de instrumento 0806315-53.2018.8.02.0000, 0801622-89.2019.8.02.0000 e 0805983-
86.2018.02.0000, dentre outros. Cumpre-me, por fi m, ressaltar que possíveis abusividades contratuais são matérias a ser analisadas 
quando do julgamento da ação, com a devida instrução probatória. Do exposto, DEIXO DE CONCEDER O EFEITO SUSPENSIVO ao 
presente recurso, mantendo a decisão agravada intacta em todos os seus termos. Comunique-se ao juiz da causa, nos termos do art. 
1.019, I do CPC. Intime-se a parte agravada, nos termos dos arts. 219 e 1.019, II, do CPC, para, querendo, contraminutar o presente 
recurso no prazo legal. Utilize-se cópia da presente decisão como Ofício/Mandado. Publique-se. Maceió, 22 de junho de 2021. Des. 
Domingos de Araújo Lima Neto Relator

Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação n.º 0804733-13.2021.8.02.0000
Extinção da Execução
3ª Câmara Cível
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Requerente : Luciana Gonçalves Tenório de Carvalho

Advogado : Antonio Carlos Petto Junior (OAB: 234185/SP)
Advogado : Daniel Gustavo Magnane Sanfi ns (OAB: 162256/SP)
Requerido : Gaspar de Almeida Carvalho
Advogada : Renata Batista Soares (OAB: 15271/AL)

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO 3ª CC N. /2021. Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso 
de apelação cível formulado por Luciana Gonçalves Tenório de Carvalho, em face de sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da 
Capital que, nos autos n. 0711283-47.2020.8.02.0001, julgou procedente a execução de título judicial para determinar a cisão parcial da 
empresa Resulta Investimento Ltda., no prazo de 30 (trinta) dias. Além disso, nos termos do art. art. 139, IV do CPC, determinou que 
o exequente fosse inserido na “condição de coadministrador da empresa Resulta Investimentos Ltda., desempenhando este papel em 
conjunto com a atual administradora, fi cando obrigado sua participação na administração dos recebimentos, pagamentos, assinaturas 
de contratos e todos os demais atos inerentes à administração da empresa acima referida, a partir da intimação da executada, enquanto 
a cisão parcial ou outro arranjo societário determinado e pactuado entre as partes não for efetivado.”. Por fi m, condenou a executada 
nas custas e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa Em suas razões, sustenta: (a) a 
existência de cláusula arbitral e a incompetência absoluta do Poder Judiciário; (b) a indevida decretação de revelia, apesar da oposição 
de embargos à execução no procedimento arbitral; (c) descumprimento de decisão prolatada pelo juízo arbitral, que determinou a 
suspensão das obrigações do termo de compromisso; (d) a ausência de exigibilidade do termo de compromisso, tendo em vista a 
inexistência de interesse do requerido em assumir as obrigações estipuladas no termo de compromisso, o que inviabiliza a cisão 
empresarial. Além disso, destaca que, com a prolação da sentença, o requerido teria alterado o contrato social da Resulta (de forma 
absolutamente irregular), colocando-se na condição de coadministrador da sociedade. Assim, a requerente visa à concessão do efeito 
suspensivo ativo ao recurso de apelação, já interposto nos autos supra mencionados, para suspender os efeitos da sentença, a fi m 
de (a) afastar o requerido da coadministração da Resulta e (b) obstar o cumprimento provisório de sentença. É o relatório. O Código 
de Processo Civil de 2015, prevê, expressamente, em seu art. 1.012, § 3º, I, a possibilidade do apelante requerer a atribuição de 
efeito suspensivo à apelação diretamente ao Tribunal de Justiça, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua 
distribuição, nas hipóteses previstas no art. 1.012, §1º, nos casos em que, em regram, o referido recurso teria apenas efeito devolutivo. 
Observe-se a literalidade dos dispositivos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1º Além de outras hipóteses previstas em 
lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; 
II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga 
procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confi rma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) § 
3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1ª poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, 
no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, fi cando o relator designado para seu exame prevento 
para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. (...) (grifei.) Assim, conclui-se que o recurso de apelação, em regra, terá efeito 
suspensivo e devolutivo e, excepcionalmente, ser-lhe-á atribuído apenas efeito devolutivo, nas hipóteses previstas no art. 1.012, §1º, 
do CPC. Ocorre que, in casu, não há que se falar em efeito suspensivo ope judicis. Explico. Apesar de, inicialmente, ter sido concedida 
a tutela de urgência pelo magistrado de origem, no momento da confi rmação da sentença não houve a sua “confi rmação”, tendo em 
vista a suspensão de seus efeitos por meio da decisão monocrática de minha rlatoria, proferida nos autos do agravo de instrumento n. 
0805328-46.2020.8.02.0000. Desse modo, compulsando os autos, constata-se que a sentença de origem não se enquadra em nenhuma 
das hipóteses excepcionais do art. 1.012, §1º, do CPC, razão pela qual se aplica a regra geral do duplo efeito do recurso de apelação - 
devolutivo e suspensivo. Ademais, insta esclarecer que, devido ao seu caráter excepcional, esta via processual não se revela adequada 
para impugnar as medidas executivas adotadas no juízo a quo em sede de “cumprimento provisório de sentença”, situação em que, à luz 
do princípio da unirrecorribilidade, revela-se cabível o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do 
CPC. Do exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de efeito suspensivo, tendo em vista o efeito suspensivo ope legis do recurso de apelação 
n. 0711283-47.2020.8.02.0001, por não se confi gurar em nenhuma das hipóteses excepcionais do art. 1.012, do CPC. Ofi cie-se o juízo 
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de origem acerca do teor da decisão, conjuntamente com cópia da petição de fl s. 01/06 destes autos. Intime-se as partes. Publique-se. 
Utilize-se a cópia da presente decisão como Ofício/Mandado. Após o decurso do prazo, não havendo irresignação de quaisquer das 
partes e cumpridas todas as determinações contidas no presente julgamento, arquivem-se os autos. Maceió, 22 de junho de 2021. Des. 
Domingos de Araújo Lima Neto Relator

Agravo de Instrumento n.º 0804780-84.2021.8.02.0000
Contratos Bancários
3ª Câmara Cível
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Banco Itaúcard S/A

Advogada : Roberta Beatriz do Nascimento (OAB: 192649/SP)
Agravado : IRLANIO QUEIROZ DAMASCENO

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaúcard S/A com 
o objetivo de reformar despacho proferido pelo juízo de direito da Comarca de Mata Grande, nos autos da ação de busca e apreensão 
n. 0700275-73.2021.8.02.0022, a qual determinou a intimação da requerente, para que junte aos autos prova da notifi cação extrajudicial 
da parte ré, necessária para comprovação da mora, conforme art. 2º, § 2º, do Dec. Lei n. 911/69 (fl . 64 dos autos originários). Em suas 
razões recursais, a agravante defende que a mora decorre do próprio vencimento da dívida sem o devido adimplemento, exigindo apenas 
envio de aviso de recebimento para o endereço do devedor constante no contrato de fi nanciamento. Assim, requer a concessão de efeito 
ativo para a concessão da busca e apreensão do veículo objeto da demanda e, alfi m, seja conhecido e provido o recurso, reformando a 
decisão recorrida. É o relatório. In casu, a recorrente ajuizou ação de busca e apreensão de veículo automotor, com fulcro no decreto-
lei n. 911/69. O magistrado a quo, por sua vez, determinou a intimação da parte autora, para que colacionasse provas no sentido de 
comprovar a notifi cação extrajudicial do devedor, com fulcro no artigo 3.º, do Decreto-Leinº 911/69, e a súmula n. 72, do STJ , motivando 
a interposição do presente recurso. Pois bem. Inicialmente, convém ressaltar que o ato judicial que posterga a análise de pedido não 
possui conteúdo decisório, tampouco se revela passível de causar gravame iminente à parte, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do 
art. 1.001 do CPC. Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência dos Tribunais pátrios, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 
RESCISÃO DE CONTRATO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE POSTERGA A ANÁLISE DA LIMINAR 
PARA APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. PRECEDENTES. “(. . .) Hipótese em que 
não foi indeferida a tutela de urgência postulada, mas apenas relegada sua análise para momento posterior próximo. O recurso ataca 
ato judicial desprovido de cunho decisório ou carga lesiva, nos termos do artigo 1.001 do novo Código de Processo Civil. Logo, o ato 
não pode ser objeto de agravo de instrumento, o que impede o seu conhecimento, pois manifestamente inadmissível. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO”. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70078513264, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Heleno 
Tregnago Saraiva, julgado em 25/07/2018). RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SC - AI: 40150089220188240900 Caçador 4015008-
92.2018.8.24.0900, Relator: Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 13/12/2018, Primeira Câmara de Direito Civil) AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 
POSTERGADA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DEPOIS DA OPORTUNIDADE DO CONTRADITÓRIO. 
INSURGÊNCIA CONTRA DESPACHO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DE PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR PARA APÓS A FORMAÇÃO 
DO CONTRADITÓRIO. MERO EXPEDIENTE, SEM CARÁTER DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E 
AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 203, § 3º E 1.001, AMBOS DO CPC/2015. 
PRECEDENTES DO TJCE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. In casu, trata-se de Agravo de Instrumento versando decisão exarada 
pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais 
c/c Pedido de tutela de Urgência, que deixou para apreciar o pleito de tutela de urgência somente após a formação do contraditório, 
por entender que os comentários dito caluniosos ocorreram, em sua maioria, já há algum tempo. 2. No caso em tablado, a decisão 
a quo impugnada não passa, ao meu ver, de um mero despacho, onde o Magistrado de Origem reservou-se à apreciação do pedido 
de tutela antecipada após a formação do contraditório, ou seja, não se trata de decisão que tenha apreciado o mérito da postulação 
com o deferimento ou indeferimento da tutela pretendida pelo agravante. 3. Assim, o “despacho” recorrido, na verdade, não resolveu 
questão alguma, de maneira a justifi car a interposição de recurso. Por conseguinte, o Agravo de Instrumento deve ser considerado 
inadmissível. 4. Considerando a norma vertida no artigo 203, § 3º, despacho é todo pronunciamento do Juiz praticado no processo, de 
ofício ou a requerimento da parte, e, relativamente aos despachos, prescreve o artigo 1.001 do mesmo diploma processual que “dos 
despachos não cabe recurso”. 5. Ademais, como a matéria ainda não foi apreciada pelo juízo de 1º Grau, não pode ser apreciada por 
esta Corte, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 6. Recurso não conhecido. ACÓRDÃO: 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em não 
conhecer do recurso, tudo de conformidade com o voto do e. Desembargadora Relatora. (TJ-CE 06228624420188060000 CE 0622862-
44.2018.8.06.0000, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 06/06/2018, 2ª Câmara Direito Privado, 
Data de Publicação: 06/06/2018) Além disso, não se pode olvidar que a hipótese de “ato que determina a juntada de documentos” não 
está elencada no rol do art. 1.015 do CPC, o qual, segundo a atual doutrina e jurisprudência pátria, estabelece de forma taxativa os 
casos em que se mostram cabível o recurso de agravo de instrumento, impondo ao julgador uma interpretação restritiva. A inclinação 
atual da doutrina e da jurisprudência pátria é no sentido de que o citado artigo elencou de forma taxativa os casos em que é cabível o 
recurso de agravo de instrumento, o que impõe ao julgador uma interpretação restritiva. Nesse sentido, é o entendimento de abalizada 
da doutrina, veja-se: O elenco do art. 1.015 do CPC e taxativo. As decisoes interlocutorias agravaveis na fase de conhecimento sujeitam-
se a uma taxatividade legal. Somente sao impugnadas por agravo de instrumento as decisoes interlocutorias relacionadas no referido 
dispositivo. Para que determinada decisao seja enquadrada como agravavel, e preciso que integre o catalogo de decisoes passiveis de 
agravo de instrumento. Somente a lei pode criar hipoteses de decisoes agravaveis na fase de conhecimento nao cabe, por exemplo, 
convencao processual, lastreada no art. 190 do CPC, que crie modalidade de decisao interlocutoria agravavel. Ainda que adotasse a 
interpretação que a taxatividade deve ser mitigada, tal entendimento não se aplica in casu, ante a não demonstração de urgência da 
discussão recursal. É que, não houve indeferimento do pedido, mas tão somente determinação de juntada de maiores elementos de 
provas capazes de subsidiar a decisão do magistrado que assim, inclusive, poderá melhor apreciar o pleito da recorrente, descabendo 
exame, no momento por este juízo ad quem, sob pena de supressão de instância. Desta feita, uma vez que o ato judicial recorrido não 
possui conteúdo decisório, não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC/2015, com fundamento no art. 
932, inciso III, cumulado com o art. 1.019, caput, do mesmo diploma, DEIXO DE CONHECER do presente recurso, em razão de sua 
inadmissibilidade. Após o decurso do prazo, não havendo irresignação de quaisquer das partes, arquive-se. Publique-se. Maceió, 22 de 
junho de 2021. Des. Domingos de Araújo Lima Neto Relator
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Agravo de Instrumento n.º 0804781-69.2021.8.02.0000
Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
3ª Câmara Cível
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Bradesco Saúde

Advogada : Karina de Almeida Batistuci (OAB: 9558/AL)
Agravado : Dilma Márcia dos Santos
Advogado : Jair Tenório de Melo (OAB: 4926/AL)

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A, 
com o objetivo de reformar decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito - 12ª Vara Cível da Capital que, nos autos da ação n. 
0713950-69.2021.8.02.0001, concedeu a tutela antecipada antecedente “para que seja intimada a parte ré a fi m de autorizar em 3 (três) 
dias a liberação do equipamentos olicitado (SPINE FX) para a realização da cirurgia, sob pena de multa diária de R$3.000,00 (três mil 
reais) por dia de atraso, limitada pelo valor do equipamento.” Em suas razões recursais, a agravante defende, em síntese, a necessidade 
de redução da multa imposta pelo juízo a quo, bem como a fi xação de prazo razoável para o cumprimento da medida. Assim, requer a 
suspensão da decisão agravada. Ao fi nal, pugna que seja dado provimento ao recurso, com a consequente reforma do ato jurisdicional 
recorrido. É o relatório. Decido. Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal conheço do agravo de 
instrumento e passo à análise, por ora, do pedido de concessão de efeito suspensivo. Em casos como este, ressalte-se, possui o 
desembargador relator a faculdade de, monocraticamente, suspender a medida liminar concedida pelo julgador de primeiro grau, 
antecipando a pretensão recursal fi nal, caso constate que a decisão recorrida é capaz de causar à parte lesão grave ou de difícil 
reparação. É a exegese do disposto no art. 1.019, inciso I, do CPC/2015 e no art. 995 e seu parágrafo único, ambos no Código de 
Processo Civil de 2015. A concessão de efeito suspensivo, atente-se, não obstante esteja direta e expressamente atrelada à presença 
do risco de provocar à parte lesão grave ou de difícil reparação, também é indissociável da análise da verossimilhança das alegações, 
uma vez que o dispositivo legal acima indicado também exige da parte a apresentação de relevante fundamentação apta a demonstrar 
a “probabilidade de provimento do recurso”. Acrescente-se que, nessa análise prévia e não exauriente, caso um dos requisitos citados 
não se mostre cristalinamente demonstrado nos autos, obsta-se tão somente a concessão do pleito liminar, não signifi cando que, 
adiante, acaso constatado o preenchimento do requisito ausente, seja concedido o pleito recursal fi nal. Assim, requer a concessão do 
efeito suspensivo ao presente recurso, a fi m de obstar a decisão de primeiro grau. In casu, Dilma Márcia dos Santos ajuizou ação 
objetivando compelir a ré, em custear todo procedimento cirúrgico, como prescrito pelo médico responsável, à fl . 20/27 dos autos 
originários, tendo obtido pronunciamento judicial no sentido relatado. Eis que a parte agravante pretende reformar a decisão interlocutória, 
tão somente quanto à multa fi xada pelo juízo a quo e o prazo para o seu cumprimento. Pois bem. Tenho que assiste razão em parte à 
agravante. Segundo se extrai dos autos, percebe-se a situação de perigo da agravada, uma vez que “está há 29 (Vinte e nove) dias 
internada, aguardando a realização da cirurgia que já era pra ter sido feita, sendo que possui alto risco de evoluir com défi cit neurológico, 
ou até mesmo de contrair outra doença como o COVID”, sendo imperiosa a realização do procedimento cirúrgico. A urgência do caso é 
patente, não havendo que se questionar quanto a isso. Tanto que em relação ao direito pleiteado pelo agravado o recorrente sequer se 
irresignou. Nesse cenário, passo à análise dos termos fi xados pelo magistrado primevo quanto às astreintes. A imposição de multa pelo 
descumprimento é medida de inteira justiça, necessária para que seja cumprido com a maior urgência possível o provimento jurisdicional, 
devendo ser levado em conta quando da sua fi xação a adequação, a compatibilidade e a necessidade da medida. Vale ressaltar que as 
astreintes não possuem natureza satisfativa, mas sim punitiva, educativa e inibitória, bastando que o agravante cumpra fi elmente o 
comando judicial para se livrar da sanção. Nesse diapasão, Rosa Maria de Andrade Nery e Nelson Nery Júnior, ensinam que as astreintes 
possuem caráter inibitório, cujo objetivo não é obrigar a parte a pagar o valor da multa, mas obrigá-la a cumprir a obrigação na forma 
específi ca. Confi ra-se: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser signifi cativamente alto, 
justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve fi car com receio de fi xar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O 
objetivo das “astreintes” não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específi ca. A multa é 
apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específi ca. Vale dizer, o devedor 
deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específi ca apagar o alto valor da multa fi xada pelo juiz. Cumpre registrar, por 
oportuno, que o Código de Processo Civil autoriza, a qualquer tempo, a revisão do valor ou da periodicidade das astreintes, caso venha 
a resultar em valor exorbitante e desproporcional em relação ao mérito da causa. E assim há de ser porque a ninguém é dado enriquecer 
sem causa. Nesse sentido, confi ra-se o art. 537, § 1º, do CPC/2015: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser 
aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja sufi ciente e compatível 
com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, 
modifi car o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifi que que: I - se tornou insufi ciente ou excessiva; II - o 
obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. No caso concreto, revela-
se plausível impor à agravante a pena de multa de que trata o art. 536 e 537 do Código de Processo Civil, por se tratar de medida 
recomendável para o cumprimento da antecipação de tutela deferida em favor da recorrida, cujos requisitos legais encontram-se 
preenchidos, diante dos elementos fáticos e documentais constantes dos autos da ação originária. Em se tratando de obrigação de 
fazer, como no caso, a meu ver, a multa deve ter caráter inibitório para compelir o plano de saúde à cumprir a decisão proferida pelo juízo 
a quo no que concerne ao procedimento cirúrgico com a liberação do equipamento solicitado (SPINE FX), necessário à manutenção e 
restabelecimento da saúde da agravada. No que concerne ao valor arbitrado, em que pese o caso verse sobre contrato de cobertura de 
serviços relacionados à saúde, vejo que o parâmetro adotado pelo magistrado de primeiro grau extrapolou os patamares de 
proporcionalidade e razoabilidade adotados por este Órgão Julgador. Nesse diapasão, tenho que merece ser readequada a multa para 
o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento, respeitando o limite imposto pelo juízo primevo. Friso, ainda, que a 
incidência da multa somente passará a ocorrer após o transcurso do lapso temporal de 03 (três) dias a contar da ciência da presente 
decisão pela agravante, uma vez que referido prazo não se perfaz exíguo, sendo, inclusive, superior ao estabelecido por este Órgão 
Colegiado, não havendo o que se falar em majoração. Do exposto, CONCEDO EM PARTE O EFEITO SUSPENSIVO, tão somente, para 
reduzir a multa fi xada para o cumprimento da medida para o importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento, 
respeitando o limite imposto pelo juízo de primeiro grau. Ademais, consigno que a incidência da multa somente passará a ocorrer após o 
transcurso do lapso temporal de 03 (três) dias a contar da ciência da presente decisão pela agravante. Intime-se a parte agravada, nos 
termos dos arts. 219 e 1.019, II, do CPC/2015, para, querendo, contraminutar o presente recurso no prazo legal. Utilize-se cópia da 
presente decisão como Ofício/Mandado. Publique-se. Maceió, 22 de junho de 2021. Des. Domingos de Araújo Lima Neto Relator



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

Disponibilização: quarta-feira, 23 de junho de 2021 Diário Ofi cial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional e Administrativo Maceió, Ano XIII - Edição 2849 143

Agravo de Instrumento n.º 0804787-76.2021.8.02.0000
Contratos Bancários
3ª Câmara Cível
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Banco BMG S/A

Advogado : Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB: 7529/AL)
Agravada : Sandra Maria Alves de Barros
Advogada : Lyvia Renata Galdino da Fonseca (OAB: 16299/AL)

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S/A, 
com o objetivo de reformar decisão proferida no juízo da 2ª Vara Cível de União dos Palmares que, nos autos da ação n. 0700281-
75.2021.8.02.0056, deferiu o pedido liminar, determinando à parte demandada que se abstenha de realizar qualquer desconto na conta 
pertencente a parte autora, sob pena de pagamento de multa, arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por cada desconto 
indevido realizado. Em suas razões recursais, aduz o agravante que não estão presentes os requisitos ensejadores da antecipação de 
tutela na origem, defendendo a regularidade dos descontos efetuados. Por derradeiro, insurge-se contra a multa arbitrada e quanto ao 
valor estipulado. Pugna, frente a seus argumentos, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao fi nal, requer o provimento do 
agravo e, consequentemente, a reforma da decisão recorrida. É o relatório. Decido. Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos 
de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento e passo à análise, por ora, do pedido de concessão de efeito 
suspensivo. Em casos como este, ressalte-se, possui o desembargador relator a faculdade de, monocraticamente, suspender a medida 
liminar concedida pelo julgador de primeiro grau, antecipando a pretensão recursal fi nal, caso constate que a decisão recorrida é capaz 
de causar à parte lesão grave ou de difícil reparação. É a exegese do disposto no art. 1.019, inciso I, do CPC/2015 e no art. 995 e seu 
parágrafo único, ambos no Código de Processo Civil de 2015. A concessão de efeito suspensivo, atente-se, não obstante esteja direta 
e expressamente atrelada à presença do risco de provocar à parte lesão grave ou de difícil reparação, também é indissociável da 
análise da verossimilhança das alegações, uma vez que o dispositivo legal acima indicado também exige da parte a apresentação de 
relevante fundamentação apta a demonstrar a “probabilidade de provimento do recurso”. O cerne da controvérsia recursal consiste em 
analisar a (i)legalidade dos descontos mensais realizados nos vencimentos da consumidora, a título de empréstimo de cartão de crédito 
consignado. Nesse momento, convém destacar que, de acordo com o entendimento fi rmado pela 3ª Câmara Cível deste Tribunal de 
Justiça, em sessão realizada no dia 10.06.2021, havendo instrumento contratual devidamente assinado pelo consumidor, onde consta 
expressa e claramente a modalidade do produto adquirido/serviço prestado e as suas especifi cidades, não há que se falar invalidação 
docontratopor violação do dever de informação ou por vício de consentimento e/ou ilegalidade dos descontos mensais, desde que haja a 
comprovação inequívoca do consumidor sobre os termos contratuais pactuados. Pois bem. No caso dos autos, o magistrado de primeiro 
grau entendeu estarem presentes os requisitos para o deferimento do pleito liminar formulado pela parte agravada, determinando que o 
recorrente realizasse as diligências necessárias no sentido de suspender os descontos incidentes sobre a folha de pagamento daquela. 
Com relação aos requisitos para concessão de tutela de urgência, vejamos o que prevê o art. 300, do Código de Processo Civil, in verbis: 
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 
o risco ao resultado útil do processo. [...] § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justifi cação prévia. § 3o A 
tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (grifei). 
In casu, quanto à probabilidade do direito alegado pela parte autora, vejo que o agravante apresentou termos contratual (fl s. 729/732), 
o qual se encontra assinado e instruído de documentos pessoais da autora, além de faturas mensais (fl s. 242/453) que demonstram a 
efetiva utilização do cartão de crédito pela consumidora para realização de compras e saques complementares, tornando inequívoca, 
neste juízo de cognição sumária, a ciência desta sobre os termos pactuados no contrato. Assim, diversamente do entendido pelo juízo 
a quo, tenho que não é possível se extrair ao menos nesse juízo de cognição sumária ilegalidade na contratação e nos descontos 
realizados. Ademais, não há como se depreender a existência de verossimilhança nas alegações da parte autora, quanto à alegação 
de desconhecimento dos termos do contrato, posto que a ré, como suso posto, trouxe o termo devidamente assinado pelo consumidor, 
acompanhado da efetiva utilização do cartão de crédito para realizações de saques. Com efeito, o diploma processual estabelece 
a necessidade de preenchimento cumulativo dos requisitos para concessão de antecipação de tutela. Na hipótese, registre-se que 
as questões trazidas a discussão no petitório deste recurso, deverão ser sanadas mediante dilação probatória ao longo da instrução 
processual , quando se poderá verifi car de forma consistente eventuais ilegalidades no contrato, bem como a observâncias aos direitos 
informativos. Em caso similar, não foi outro o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. 
CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM FOLHA COM PREVISÃO EM CONTRATO. VÍCIOS E 
ABUSIVIDADE NO CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DA 
TUTELA RECURSAL PRETENDIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 
300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos 
que evidenciem a probabilidade do direito. 3. Demonstrado que as relações contratuais com as instituições bancárias adversárias em 
processo judicial respeitam os limites legais previstos para consignação de pagamento em folha salarial, não merece ser provido o 
pedido de tutela de urgência para realizar limitação aos valores descontados. 4. A eventual abusividade dos contratos de empréstimos 
em relação aos juros praticados demanda dilação probatória, quando se poderá aferir de forma inequívoca eventual vício no contrato, 
bem como aos direitos informativos efetivamente tido por violados segundo o Agravante na contratação. 5. Negado provimento ao 
recurso. (TJDFT. Acórdão 1154904, 07183621320188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 
20/2/2019, publicado no PJe: 28/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, ausentes os requisitos da antecipação de tutela 
de que trata o artigo 300 do CPC/15. Do exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO, ante a ausência da plausibilidade do direito 
autoral, no sentido suspender a decisão agravada mantendo as cobranças contratuais, ao menos até a análise meritória. Ofi cie-se o 
juízo de origem acerca do teor da decisão, nos termos do art.1.019, I do CPC/2015. Intime-se o agravado, nos termos dos arts. 219 e 
1.019, inciso II, do CPC/2015, para, querendo, contraminutar o presente recurso no prazo legal. Utilize-se cópia da presente decisão 
como Ofício/Mandado. Publique-se. Maceió, 22 de junho de 2021. Des. Domingos de Araújo Lima Neto Relator

Agravo de Instrumento n.º 0804806-82.2021.8.02.0000
Assunto não Especifi cado
3ª Câmara Cível
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
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Agravante : GETÚLIO MATTA PUJALS DE ABREU MOURA
Advogado : Manoel Arnor Alexandre (OAB: 2796/AL)
Agravado : MUNICÍPIO DE VIÇOSA

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Getúlio Matta Pujals de 
Abreu Moura, em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara do Único Ofício de Viçosa, a qual, nos autos da ação de 
obrigação de fazer n. 0700286-94.2021.8.02.0057, indeferiu a tutela de urgência requerida, concedeu os benefícios da justiça gratuita e, 
ainda, determinou a intimação da autora para justifi car sua condição fi nanceira, como também para se manifestar acerca da inclusão da 
União no polo passivo desta demanda e realização de diligência junto ao Núcleo de Apoio Técnico do TJ/AL (NATJUS), a fi m de que um 
profi ssional de nutrição emita seu parecer acerca do caso em deslinde. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a responsabilidade 
solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde e o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência, 
alegando que não teve êxito no tratamento da enfermidade por outros meios, que se trata de criança cujo atendimento à saúde deve ser 
prioritário e que não poderá suportar por muito tempo a ausência do tratamento adequado, segundo se infere do laudo médico anexo, a 
fi m de demonstrar a urgência e o perigo da irreversibilidade da medida na espécie. Assim, requer, liminarmente, a reforma da Decisão 
Interlocutória combatida para suspender a inclusão da União no polo passivo da ação originária bem como determinar, inaudita altera 
pars, que o Município de Viçosa CUSTEI, INTEGRAL E INCONTINENTI, O TRATAM ENTO DE QUE A PARTE AUTORA NECESSITA 
PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES, na forma do relatório médico anexado a ação originária, uma vez que verifi cados os requisitos da 
verossimilhança das alegações e a prova inequívoca, além do perigo da demora. Por fi m, pede provimento do recurso, para determinar 
que o ente público forneça o insumo, na forma requerida. É o relatório. Decido. Inicialmente, vejo que o recurso comporta parcial 
conhecimento, uma vez que a determinação de intimação da parte autora, ora agravante, para incluir a União no polo passivo da 
demanda e, por conseguinte, manifestar-se sobre a competência da Justiça Federal, não encontra previsão no rol taxativo do art. 1.015, 
do CPC. Nesta senda, não há previsão de interposição de agravo de instrumento nesta hipótese: “decisão” que determina a intimação da 
parte para inclusão de litisconsórcio. Assim, não tendo havido qualquer deliberação da magistrada de primeiro grau acerca da (in)
competência, mas tão somente determinada a intimação da parte para se manifestar, tenho que não cabe exame deste ponto do 
decisum no presente recurso. Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal conheço, em parte, do 
presente agravo de instrumento e passo à análise, por ora, do pedido de concessão de efeito suspensivo. Em casos como este, ressalte-
se, possui o desembargador relator a faculdade de, monocraticamente, suspender a medida liminar concedida pelo julgador de primeiro 
grau, antecipando a pretensão recursal fi nal, caso constate que a decisão recorrida é capaz de causar à parte lesão grave ou de difícil 
reparação. É a exegese do disposto no art. 1.019, inciso I, do CPC e no art. 995 e seu parágrafo único, ambos no Código de Processo 
Civil. A concessão de efeito suspensivo, atente-se, não obstante esteja direta e expressamente atrelada à presença do risco de provocar 
à parte lesão grave ou de difícil reparação, também é indissociável da análise da verossimilhança das alegações, uma vez que o 
dispositivo legal acima indicado também exige da parte a apresentação de relevante fundamentação apta a demonstrar a “probabilidade 
de provimento do recurso”. Já o exame sobre a concessão ou não de efeito ativo, portanto, precede a análise de seu mérito, e seu 
deferimento pelo relator, por meio de decisão provisória e imediata, está diretamente vinculado à presença de prova inequívoca que 
conduza à verossimilhança das alegações, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da reversibilidade do 
provimento recursal ao fi nal. Acrescente-se que, nessa análise prévia e não exauriente, caso um dos requisitos citados não se mostre 
cristalinamente demonstrado nos autos, obsta-se tão somente a concessão do pleito liminar, o que não signifi ca que, adiante, acaso 
constatado o preenchimento do requisito ausente, seja concedido o pleito recursal fi nal. In casu, o recorrente ajuizou ação de obrigação 
de fazer em face do Município de Viçosa, aduzindo que têm três anos e sete meses de idade e encontra-se diagnosticado com alergia à 
proteína do leite de vaca IgE mediada, evoluindo com desacelaração da curva pôndero-estatural e importante seletividade, necessitando 
fazer uso de fórmula extensamente hidrolisada (PEPTAMEN JUNIOR) durante seis meses, no total de 96 latas (16 latas ao mês) 
diminuindo desta forma, o risco nutricional do referido paciente. A magistrada de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, 
entendendo que ausente os requisitos legais para sua concessão. Diante disso, houve a interposição do presente recurso, nos termos já 
relatados. Pois bem. Precipuamente, é de se pontuar que o insumo requerido, na hipótese em deslinde, não incluído nas políticas 
públicas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde, motivo pelo qual, urge destacar que o Superior Tribunal de Justiça fi rmou tese 
no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, submetido à sistema dos recursos repetitivos, relacionada ao fornecimento de medicamentos pela 
Fazenda Pública não constantes em atos normativos da Administração Pública. Veja-se ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO 
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER 
EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do 
receituário e do laudo médico (fl s. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo 
de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único 
de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação 
pleiteada, bem como a ausência de condições fi nanceiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se 
que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade 
com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos 
constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do 
medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer 
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de 
medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. 
TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a 
presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido 
por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da inefi cácia, para o tratamento 
da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade fi nanceira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) 
existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à 
sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (STJ. REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 
em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) (grifei) O caso dos autos se refere ao pedido de concessão pelo ente público municipal, de insumos, 
quais sejam, fórmula nutricional, para garantir maior qualidade de vida ao requerente, uma vez que apresenta quadro de alergia à 
proteína do leite de vaca. Desta feita, depreende-se da própria ementa do julgado acima citado que a necessidade de comprovação dos 
requisitos elencados limita-se à disponibilização de medicamentos pela Fazenda Pública. Assim, uma vez que se trata de fornecimento 
de insumos, não se enquadrando nos termos da decisão, deixo de aplicá-lo ao presente caso. Nesse mesmo sentido, em caso análogo, 
já se posicionou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o que pode ser depreendido em parte do teor da decisão, senão vejamos: 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ECA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS. 1. RESPONSABILIDADE DO 
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ESTADO PELO FORNECIMENTO DOS INSUMOS POSTULADOS. Estados, Municípios e União são solidariamente responsáveis pelo 
fornecimento de prestações relativas ao direito à saúde, na linha da jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, ao menos até 
que o STF dê a palavra fi nal sobre o tema no julgamento de mérito do RE 855.178/SE, cuja repercussão geral já foi admitida. 2. 
ATENDIMENTO PRIORITÁRIO DAS DEMANDAS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL. Consoante os arts. 196 e 227 da 
Constituição Federal, o direito à saúde, superdireito de matriz constitucional, há de ser assegurado, com absoluta prioridade às crianças 
e adolescentes e é dever do Estado (União, Estados e Municípios), como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da 
pessoa humana. 3. ALTO CUSTO DOS CURATIVOS PLEITEADOS. IMPRESCINDIBILIDADE DO USO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO 
DO ESTADO. O alto custo de um medicamento ou insumo, por si só, não constitui óbice ao seu fornecimento pelo poder público, desde 
que absolutamente imprescindível àquele que pleiteia, de modo que as objeções de ordem organizacional, administrativa e fi nanceira 
trazidas pelo Estado não subsistem quando contrastadas com os prioritários direitos à saúde e à vida. No caso, restou devidamente 
comprovada a imprescindibilidade dos insumos postulados, sem os quais a autora sofre sobremaneira e corre risco de perder sua vida, 
bem como a impossibilidade de substituição dos curativos especiais por aqueles regularmente disponibilizados pelo SUS, uma vez que 
o quadro da demandante se agravou consideravelmente quando os utilizou não prosperando, assim, a tese do Estado, de que a autora 
recusou injustifi cadamente o atendimento prestado pela rede pública. 4. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. APLICAÇÃO DO CAP SOBRE O 
PREÇO DOS CURATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NESTE FEITO. Descabe discutir neste feito, por meio do qual se 
busca o fornecimento de curativos especiais em face exclusivamente do Estado do Rio Grande do Sul, o cabimento de se obrigar a 
empresa que comercializa os referidos insumos a aplicar o Coefi ciente de Adequação de Preço aos produtos vendidos ao ente público, 
por tal pedido desbordar completamente o objeto deste processo, mormente considerando que aquela empresa nem sequer fi gura nele 
como parte. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. Teor da decisão: Consigo, porém, que, no caso, a presença cumulativa dos 
requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do 
SUS não será utilizada como critério para a análise da imprescindibilidade do fornecimento dos curativos especiais pleiteados. A um, 
porque o Superior Tribunal de Justiça, no acórdão supramencionado, determinou que o tema afetado trata exclusivamente do 
fornecimento de medicamentos. Daí se infere que a disponibilização de curativos objeto desta apelação está fora do âmbito do Recurso 
Especial nº. 1.657.156/RJ. (Apelação Cível, Nº70073105512,Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil 
Santos, Julgado em: 02-08-2018) Nesse contexto, pelos fundamentos acima delineados, como alhures mencionado, deixo de aplicar o 
referido entendimento presente no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, submetido à sistema dos recursos repetitivos. Pois bem. No caso 
em tela, o direito à vida é razão sufi ciente para ensejar a intervenção judicial, determinando ao ente público estadual a obrigatoriedade 
da prestação. É, pois, direito subjetivo do benefi ciário do serviço público a ser tutelado pelo Judiciário, com fulcro na inafastabilidade da 
jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal). Sobreleve-se que a preservação do bem maior do ser humano (a vida digna), deve 
afastar toda e qualquer postura tendente a negar a consecução desses direitos, a fi m de assegurar o mínimo existencial, erigido como 
um dos princípios fundamentais da Carta Magna de 1988 (artigo 1º, III, da CF). Assim, é direito do cidadão exigir o dever de o Estado 
(lato sensu) fornecer medicamentos, tratamentos, insumos, exames e procedimentos cirúrgicos indispensáveis a sua sobrevivência, 
posto que é mandamento constitucional (arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da CF/88), que os serviços de saúde são de relevância pública e de 
responsabilidade de todos os entes da federação, diante da imperiosa necessidade de se preservar o bem jurídico maior: a vida. Por fi m, 
em detida análise dos autos principais, vejo que à fl . 40, consta parecer do NATJUS, com seguinte teor: Não se trata de quadro clínico 
de urgência ou o emergência, porém, na concessão, recomendamos que o mesmo seja disponibilizado em até 60 dias. Denota-se, 
assim, que embora, a priori, tenha sido consignada a ausência de urgência e emergência, o próprio núcleo técnico destacou a 
recomentação que fosse disponilizado em período de até 60 (sessenta dias), o que indica que aguardar a duração de todo o trâmite 
processual poderia comprometer a saúde do paciente. Ademais, o relatório da médica que acompanha o requerente - fl s. 16 dos autos 
de origem destacou: o diagnostico de alergia à proteína do leite de vaca IgE mediada, a evolução do paciente com desacelaração da 
curva pôndero-estatural, bem como o risco nutricional do referido. Destaca-se, ainda, que se trata de criança, cujo atendimento deve 
observar os princípios da prioridade absoluta e proteção integral. Demonstrado, assim, a imprescindibilidade do insumo específi co 
pleiteado para manutenção da vida digna da parte recorrente, ainda que não constante na lista do SUS, tenho que merece acolhimento 
o pleito de antecipação da tutela recursal, quanto a este ponto. Do exposto, CONCEDO, EM PARTE, O EFEITO SUSPENSIVO para 
modifi car parcialmente a decisão agravada, concedendo a tutela de urgência requerida na inicial, a fi m de determinar que o Município de 
Viçosa forneça o requerido: “fórmula extensamente hidrolisada (PEPTAMEN JUNIOR) durante seis meses, no total de 96 latas (16 latas 
ao mês), em até 60 (sessentas dias) a contar de sua intimação, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 
reais). Ofi cie-se o juízo de origem acerca do teor da decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do artigo 219 e 1.019, II, ambos do 
Código de Processo Civil, para, querendo, contraminutar o presente recurso no prazo legal. Dê-se vista à Procuradoria Geral de Justiça. 
Utilize-se a cópia da presente decisão como Ofício/Mandado. Publique-se. Maceió, 22 de junho de 2021. Des. Domingos de Araújo Lima 
Neto Relator

Apelação Cível n.º 0806241-30.2017.8.02.0001
Dívida Ativa
3ª Câmara Cível
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Apelante : Município de Maceió

Procurador : Diogo Silva Coutinho (OAB: 7489/AL)
Apelado : Al Procuradoria Geral do Estado
Procurador : Maurício de Carvalho Rêgo (OAB: 6486B/AL)

ATO ORDINATÓRIO / CHEFE DE GABINETE MANDADO / OFÍCIO Nº ____/________ (Portaria 01/2019 - DJE 1º/02/2019) Com 
fulcro nos artigos 6º e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes, a fi m de que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se 
sobre a incompetência absoluta da 18ª Vara da Fazenda Pública da Capital/Estadual para processar e julgar execução fi scal contra 
o Estado de Alagoas, tendo em vista a competência privativa atribuída à 15ª Vara Cível da Capital/Fazenda Municipal para julgar 
execuções fi scais de créditos de titularidade do Município de Maceió. Publique-se. Maceió, 22 de junho de 2021. Leônia Maria Silva 
Chefe de Gabinete

Embargos de Declaração Cível n.º 0806619-81.2020.8.02.0000/50001
Promoção
Tribunal Pleno
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
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Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Embargante : Partido Republicano da Ordem Social

Advogado : Rafael da Silva Pereira (OAB: 16804/AL)
Embargado : Estado de Alagoas
Procurador : Francisco Malaquias de Almeida Junior (OAB: 2427/AL)

ATO ORDINATÓRIO / CHEFE DE GABINETE MANDADO / OFÍCIO Nº ____/________ (Portaria 01/2019 - DJE 1º/02/2019) Intime-
se a parte recorrida para, querendo, contraminutar o presente recurso, no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, remetam-se os 
autos à Procuradoria Geral de Justiça. Publique-se. Maceió, 21 de junho de 2021. Leônia Maria Silva Chefe de Gabinete

Apelação Cível n.º 0808656-83.2017.8.02.0001
Dívida Ativa
3ª Câmara Cível
Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Apelante : Município de Maceió

Procurador : Antônio Carlos Tozzo Mendes Pereira (OAB: 12159A/AL)
Apelado : Conselho Escolar da Escola Prof Jose Vitorino da Rocha

ATO ORDINATÓRIO / CHEFE DE GABINETE MANDADO / OFÍCIO Nº ____/________ (Portaria 01/2019 - DJE 1º/02/2019) Com 
fulcro nos artigos 6º e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes, a fi m de que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se 
sobre a incompetência absoluta da 18ª Vara da Fazenda Pública da Capital/Estadual para processar e julgar execução fi scal contra 
o Estado de Alagoas, tendo em vista a competência privativa atribuída à 15ª Vara Cível da Capital/Fazenda Municipal para julgar 
execuções fi scais de créditos de titularidade do Município de Maceió. Publique-se. Maceió, 22 de junho de 2021. Leônia Maria Silva 
Chefe de Gabinete

Maceió,  22 de junho de 2021

Agravo de Instrumento n.º 0804783-39.2021.8.02.0000
Contratos Bancários
3ª Câmara Cível
Relator:Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Agravante : Banco BMG S/A
Advogado : Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB: 7529/AL)
Agravada : Maria das Dores da Silva
Advogado : Alexandre da Silva Carvalho (OAB: 10299/AL)

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S/A, com o objetivo de reformar decisão proferida no juízo da 6ª 
Vara Cível da Capital, nos autos da ação n. 0713529-79.2021.8.02.0001, deferiu o pedido liminar, determinando à parte demandada que 
suspenda a incidência de descontos objeto da ação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil 
reais) por cada desconto efetuado, limitado a R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Em suas razões recursais, aduz o agravante que não estão presentes os requisitos ensejadores da antecipação de tutela na 
origem, defendendo a regularidade dos descontos efetuados. Por derradeiro, insurge-se contra a multa arbitrada. Pugna, frente a seus 
argumentos, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao fi nal, requer o provimento do agravo e, consequentemente, a reforma 
da decisão recorrida.

É o relatório. Decido.
Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento e passo 

à análise, por ora, do pedido de concessão de efeito suspensivo.
Em casos como este, ressalte-se, possui o desembargador relator a faculdade de, monocraticamente, suspender a medida liminar 

concedida pelo julgador de primeiro grau, antecipando a pretensão recursal fi nal, caso constate que a decisão recorrida é capaz de 
causar à parte lesão grave ou de difícil reparação. É a exegese do disposto no art. 1.019, inciso I, do CPC/2015 e no art. 995 e seu 
parágrafo único, ambos no Código de Processo Civil de 2015.

A concessão de efeito suspensivo, atente-se, não obstante esteja direta e expressamente atrelada à presença do risco de provocar 
à parte lesão grave ou de difícil reparação, também é indissociável da análise da verossimilhança das alegações, uma vez que o 
dispositivo legal acima indicado também exige da parte a apresentação de relevante fundamentação apta a demonstrar a “probabilidade 
de provimento do recurso”.

O cerne da controvérsia recursal consiste em analisar a (i)legalidade dos descontos mensais realizados nos vencimentos do 
consumidor, a título de empréstimo de cartão de crédito consignado.

Nesse momento, convém destacar que, de acordo com o entendimento fi rmado pela 3ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em 
sessão realizada no dia 10.06.2021, havendo instrumento contratual devidamente assinado pelo consumidor, onde consta expressa e 
claramente a modalidade do produto adquirido/serviço prestado e as suas especifi cidades, não há que se falar invalidação docontratopor 
violação do dever de informação ou por vício de consentimento e/ou ilegalidade dos descontos mensais, desde que haja a comprovação 
inequívoca do consumidor sobre os termos contratuais pactuados.

Pois bem.
No caso dos autos, o magistrado de primeiro grau entendeu estarem presentes os requisitos para o deferimento do pleito liminar 

formulado pela parte agravada, determinando que o recorrente realizasse as diligências necessárias no sentido de suspender os 
descontos incidentes sobre a folha de pagamento daquela.

Com relação aos requisitos para concessão de tutela de urgência, vejamos o que prevê o art. 300, do Código de Processo Civil, in 
verbis:
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Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 
ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justifi cação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. (grifei).

In casu, quanto à probabilidade do direito alegado pela parte autora, vejo que o agravante apresentou os termos contratuais (fl s. 
257/265; 266/272; 273/278; 279/283), os quais se encontram assinados, instruídos de documentos pessoais da autora, além da indicação 
de que o empréstimo e saques foram realizados na modalidade cartão de crédito. Além disso, consta faturas mensais (fl s. 182/246), das 
quais se depreende a realização de saques por meio do cartão de crédito (fl s. 191, 197 e 288) e TEDs (fl s. 302/304).

Assim, diversamente do entendido pelo juízo a quo, tenho que não é possível se extrair ao menos nesse juízo de cognição sumária 
ilegalidade na contratação e nos descontos realizados.

Ademais, não há como se depreender a existência de verossimilhança nas alegações da parte autora, quanto à alegação de 
desconhecimento dos termos do contrato, posto que a ré, como suso posto, trouxe o termo devidamente assinado pelo consumidor, 
acompanhado da efetiva utilização do cartão de crédito para realizações de saques.

Com efeito, o diploma processual estabelece a necessidade de preenchimento cumulativo dos requisitos para concessão de 
antecipação de tutela. Na hipótese, registre-se que as questões trazidas a discussão no petitório deste recurso, deverão ser sanadas 
mediante dilação probatória ao longo da instrução processual , quando se poderá verifi car de forma consistente eventuais ilegalidades 
no contrato, bem como a observâncias aos direitos informativos.

Em caso similar, não foi outro o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS 
EM FOLHA COM PREVISÃO EM CONTRATO. VÍCIOS E ABUSIVIDADE NO CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 
AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL PRETENDIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando 
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo 
o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o 
convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. Demonstrado que as relações contratuais 
com as instituições bancárias adversárias em processo judicial respeitam os limites legais previstos para consignação de pagamento 
em folha salarial, não merece ser provido o pedido de tutela de urgência para realizar limitação aos valores descontados. 4. A eventual 
abusividade dos contratos de empréstimos em relação aos juros praticados demanda dilação probatória, quando se poderá aferir de 
forma inequívoca eventual vício no contrato, bem como aos direitos informativos efetivamente tido por violados segundo o Agravante na 
contratação. 5. Negado provimento ao recurso.  (TJDFT. Acórdão 1154904, 07183621320188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª 
Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no PJe: 28/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta feita, ausentes os requisitos da antecipação de tutela de que trata o artigo 300 do CPC/15.
Do exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO, ante a ausência da plausibilidade do direito autoral, no sentido suspender a 

decisão agravada mantendo as cobranças contratuais, ao menos até a análise meritória.
Ofi cie-se o juízo de origem acerca do teor da decisão, nos termos do art.1.019, I do CPC/2015.
Intime-se o agravado, nos termos dos arts. 219 e 1.019, inciso II, do CPC/2015, para, querendo, contraminutar o presente recurso 

no prazo legal.
Utilize-se cópia da presente decisão como Ofício/Mandado.
Publique-se.
Maceió, 22 de junho de 2021.

Des. Domingos de Araújo Lima Neto
Relator

Des. Paulo Barros da Silva Lima
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Des. José Carlos Malta Marques

Ementa;Decisão;EMENETA 1;Voto;Decisão Monocratica;Cabeçalho;Conclusão;Normal;
Tribunal de Justiça

Gabinete do Des. José Carlos Malta Marques

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO E DECISÃO MONOCRÁTICA

Agravo de Execução Penal n.º 0500943-94.2021.8.02.0000
Execução Penal
Câmara Criminal
Relator: Des. José Carlos Malta Marques
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : José Cícero da Conceição

Defensor P : João Fiorillo de Souza (OAB: 187576/SP)
Defensor P : Ricardo Anízio Ferreira de Sá (OAB: 7346B/AL)
Defensor P : Bernardo Salomão Eulálio de Souza (OAB: 148801/RJ)
Agravado : Ministério Público

DESPACHO Em atenção à inexistência de pedido liminar para apreciação, intime-se a Procuradoria-Geral de Justiça para emitir 
parecer no prazo legal. Vão os autos à Secretaria da Câmara Criminal desta Corte. Publique-se. Cumpra-se. Maceió/AL, 22 de junho de 
2021. Des. José Carlos Malta Marques Relator

Apelação Criminal n.º 0501029-14.2011.8.02.0001
Roubo Majorado
Câmara Criminal
Relator: Des. José Carlos Malta Marques
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Apelante : Rodrigo de Siqueira Reis

Advogado : Nilva Regina Correia de Melo (OAB: 5116/AL)
Apelante : Nildo Macedo da Silva
Defensor P : Luiz Otávio Carneiro de Carvalho Lima (OAB: 161702/RJ)
Defensor P : Bernardo Salomão Eulálio de Souza (OAB: 148801/RJ)
Defensor P : João Fiorillo de Souza (OAB: 187576/SP)
Apelante : Gustavo Raimundo de Souza
Advogado : Nilva Regina Correia de Melo (OAB: 5116/AL)
Apelante : Erisvaldo Pereira de Souza Silva
Advogado : Nilva Regina Correia de Melo (OAB: 5116/AL)
Apelado : Ministério Público

DESPACHO 1. Trata-se de Recurso de Apelação em que fi guram como recorrentes Rodrigo de Siqueira Reis, Nildo Macedo da Silva, 
Gustavo Raimundo de Souza e Erisvaldo Pereira de Souza Silva e como recorrido, o Ministério Público Estadual. 2. Tendo em vista que 
os apelantes manifestaram o interesse em arrazoar seus recursos perante esta instância superior, consoante se extrai dos petitórios de 
fl s. 633, 634, 636 e 668, determinou-se a intimação da Defesa dos ora recorrentes para apresentar as respectivas razões de Apelação. 
3.Às fl s. 921/922 foi juntada a Certidão de Óbito do acusado Rodrigo Siqueira Reis, tendo, o Ministério Público Estadual, se manifestado 
pela extinção da punibilidade em relação ao referido réu (fl s. 930). 4.A defesa dos apelantes Erisvaldo Pereira de Souza Silva e Nildo 
Macedo da Silva quedou-se inerte, razão pela qual proferi despacho determinando a remessa dos autos à Defensoria Pública para 
que apresentasse as razões recursais. 5.Às fl s. 962/963, a Defensoria Pública peticionou informando a ausência das mídias nas quais 
foram gravadas as audiências e requerendo a disponibilização delas para que possa apresentar as razões. 6.Assim, determino que a 
Secretaria da Câmara Criminal expeça ofício ao Juízo da 17ª Vara Criminal da Capital para que, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) 
horas, disponibilize todos os arquivos de mídia produzidos. Ato contínuo, determino a remessa dos autos à Defensoria Pública para 
oferta das razões recursais. 7.Após, intime-se o membro do Parquet com atuação perante a primeira instância, para oferecimento de 
contrarrazões ao recurso interposto. 8.Por fi m, conceda-se vistas dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer 
opinativo. Cumpridas as diligências, retorne-me o processo concluso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Maceió/AL, 22 de junho de 
2021. Des. José Carlos Malta Marques Relator

Apelação Criminal n.º 0700050-89.2018.8.02.0044
Roubo Majorado
Câmara Criminal
Relator: Des. José Carlos Malta Marques
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Apelante : José Alessandro da Silva

Advogado : Augusto Jorge Granjeiro Costa Carnaúba (OAB: 11033/AL)
Apelado : Ministério Público

DESPACHO 01.Trata-se de Apelação Criminal em que fi gura como recorrente José Alessandro da Silva e, como recorrido, o 
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Ministério Público Estadual. 02.Mídias acostadas aos autos à fl . 221. 03.Razões e contrarrazões recursais devidamente apresentadas às 
fl s. 251/268 e 274/279, respectivamente. 04.Abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça Criminal, para que oferte parecer 
opinativo. Publique-se. Cumpra-se. À secretaria para providências. Maceió/AL, 22 de junho de 2021. Des. José Carlos Malta Marques 
Relator

Apelação Criminal n.º 0700411-22.2017.8.02.0051
Recurso
Câmara Criminal
Relator: Des. José Carlos Malta Marques
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Apelante : Carlos da Conceição Gomes de Oliveira

Advogado : Ronald de Melo Lima (OAB: 11129/AL)
Apelado : O Ministerio Público Estadual- Repr.3ª Vara criminal de Rio Largo

DESPACHO 1.Trata-se de Apelação Criminal em que fi gura como recorrente Carlos da Conceição Gomes de Oliveira e, como 
recorrido, o Ministério Público Estadual. 2.Compulsando os autos, observa-se que o apelante pugnou pelo oferecimento dos fundamentos 
de sua impugnação nesta instância ad quem, nos termos do art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal (fl . 321/322). 3.Com efeito, 
intime-se a Defesa do recorrente para que, no prazo de 08 (oito) dias, apresente as respectivas razões de Apelação. 4.Caso permaneça 
inerte ou demonstre o seu desejo em não ofertar as razões recursais, proceda-se à intimação pessoal do referido recorrente a fi m de 
que constitua novo advogado para apresentar as referidas razões de impugnação ou, se for o caso, manifeste seu interesse em contar 
com a assistência da Defensoria Pública Estadual, situação em que o Magistrado singular deverá nomear um Defensor Público para 
o oferecimento das razões do recurso interposto. 5.Após a juntada das razões recursais, intime-se o membro do Ministério Público de 
primeiro grau para que apresente as respectivas contrarrazões em relação ao recurso manejado. 6.Por fi m, abra-se vista dos autos à 
Procuradoria-Geral de Justiça, para a oferta de parecer opinativo. Cumpridas as diligências, retorne-me o processo concluso. Publique-
se. Intime-se. Cumpra-se. Maceió/AL, 22 de junho de 2021. Des. José Carlos Malta Marques Relator

Maceió,  22 de junho de 2021

Des. Otávio Leão Praxedes

Ementa;Decisão;Cabeçalho;Conclusão;Normal;
Tribunal de Justiça

Gabinete do Des. Otávio Leão Praxedes

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO E DECISÃO MONOCRÁTICA

Apelação Cível n.º 0703375-59.2020.8.02.0058
Tratamento da Própria Saúde
2ª Câmara Cível
Relator: Des. Otávio Leão Praxedes
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Apelante : Jose Adriano dos Santos

Defensor P : Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL)
Defensor P : Henio Ferreira de Miranda Junior (OAB: 10051/RN)
Apelado : Município de Arapiraca

DESPACHO/MANDADO/OFÍCIO N.º _______/2021 Remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, voltando-me em seguida. 
À Secretaria para as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió, 22 de junho de 2021. Desembargador 
OTÁVIO LEÃO PRAXEDES Relator

Apelação Cível n.º 0800050-32.2020.8.02.0043
Recurso
2ª Câmara Cível
Relator: Des. Otávio Leão Praxedes
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Apelante : Estado de Alagoas

Advogada : Patrícia Melo Messias (OAB: 4510/AL)
Apelada : Ana Maria Rodrigues
Apelado : Ministério Público do Estado de Alagoas

DESPACHO/MANDADO/OFÍCIO N.º _______/2021 Remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, voltando-me em seguida. 
À Secretaria para as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió,22dejunhode 2021. Desembargador OTÁVIO 
LEÃO PRAXEDES Relator

Agravo de Instrumento n.º 0804482-92.2021.8.02.0000
Fraude à execução
2ª Câmara Cível
Relator: Des. Otávio Leão Praxedes
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Severino Bezerra de Melo
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Advogado : Arthur de Araújo Cardoso Netto (OAB: 3901/AL)
Agravado : Enarq Engenharia e Arquitetura Ltda
Agravado : João da Silva Furtado
Agravado : José Marques de Almeida Filho
Agravado : Mário Sérgio Garcia de Viveiros
Agravado : Jonas Cavalcanti de Souza

DESPACHO/MANDADO/OFÍCIO N. /2021. Tendo em vista a complexidade da matéria, deixo para apreciar o pedido liminar após a 
formalização do contraditório. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso interposto, observado o prazo legal. 
Cumpridas as formalidades de praxe, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Utilize-se cópia do presente como ofício ou 
mandado, caso necessário. Maceió, 22 de junho de 2021. Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES Relator

Ação Rescisória n.º 0804682-02.2021.8.02.0000
Assunto não Especifi cado
Seção Especializada Cível
Relator: Des. Otávio Leão Praxedes
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Autor : Luiz Antônio Carneiro Lages

Advogado : Luiz Antonio Carneiro Lages (OAB: 17364/AL)
Réu : Telemar Norte Leste S/A

DESPACHO/MANDADO/OFÍCIO N. /2021. Inicialmente, verifi co que o autor deixou de recolher as custas iniciais e o depósito de 
5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 968, II, §1º do CPC, pugnando pela concessão das benesses da justiça 
gratuita. No entanto, nas demandas em que se pleiteia a gratuidade da justiça, o Magistrado pode determinar à parte a comprovação do 
preenchimento dos pressupostos atinentes ao benefício, em estrita observância ao §2º do art. 99 do CPC. Deste modo, com fulcro nos 
arts. 6º, 9º e 10, todos do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, documentos 
que comprovem a alegada hipossufi ciência fi nanceira, a fi m de justifi car o pedido de concessão a justiça gratuita, tendo em vista o 
entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, no sentido de que a mera declaração de falta de condições para arcar com os 
ônus do processo, não é prova sufi ciente de tal pleito. Cumpridas as formalidades de praxe, retornem os autos conclusos. Publique-se. 
Intimem-se, utilizando esse despacho como mandado/ofício. Maceió, 22 de junho de 2021. Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Relator

Maceió,  22 de junho de 2021

Ementa;Decisão;Cabeçalho;Conclusão;Normal;
Tribunal de Justiça

Gabinete do Des. Otávio Leão Praxedes

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO E DECISÃO MONOCRÁTICA

Apelação Cível n.º 0703261-34.2019.8.02.0001
Classifi cação e/ou Preterição
2ª Câmara Cível
Relator: Des. Otávio Leão Praxedes
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Recorrente : Defensoria Pública do Estado de Alagoas

Recorrido : Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - Uncisal
Recorrido : Estado de Alagoas

DECISÃO/MANDADO/OFÍCIO N.º ________/2021 Averbo-me suspeito para funcionar no presente julgamento por motivo de foro 
íntimo. Adotem-se as providências necessárias para redistribuição do processo. Cumpra-se com urgência. Maceió, 22 de junho de 2021. 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES Relator

Apelação Cível n.º 0717114-47.2018.8.02.0001
Licenças
2ª Câmara Cível
Relator: Des. Otávio Leão Praxedes
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Apelante : Município de Maceió

Advogado : Bruno Kiefer Lelis (OAB: 12997B/AL)
Apelado : Guilherme dos Prazeres Silva

DESPACHO/MANDADO/OFÍCIO N.º _______/2021 Remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, voltando-me em seguida. 
À Secretaria para as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió,22dejunhode 2021. Desembargador OTÁVIO 
LEÃO PRAXEDES Relator

Agravo de Instrumento n.º 0802403-43.2021.8.02.0000
Obrigação de Fazer / Não Fazer
2ª Câmara Cível
Relator: Des. Otávio Leão Praxedes
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Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : ISMAEL SANTANA ALVES

Defensor P : Sabrina da Silva Cerqueira Dattoli (OAB: 6898B/AL)
Agravado : Unirb - Universidade Regional Brasileira S.a.

CONCLUSÃO Faço estes autos conclusos ao Excelentíssimo Senhor Des. Otávio Leão Praxedes - Relator. Maceió, 17 de junho 
de 2021. Carla Christini Barros Costa de Oliveira Secretário(a) 2ª Câmara Cível Bruno Rafael Porciuncula Damasceno de Andrade 
Supervisor Administrativo

Agravo de Instrumento n.º 0804729-73.2021.8.02.0000
Seguro
2ª Câmara Cível
Relator: Des. Otávio Leão Praxedes
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Companhia de Seguros Aliança do Brasil

Advogada : Keila Christian Zanatta Manangão Rodrigues (OAB: 327408/SP)
Agravado : Gilberto Ferro Pereira

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição 
de efeito suspensivo, interposto pela BrasilSeg Companhia de Seguros S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da 
Capital, nos autos do processo de nº 0701172-67.2021.8.02.0001, a qual deferiu o pedido de concessão de tutela antecipada, nos 
seguintes termos: [...] Diante do exposto, DEFIRO a Justiça gratuita, DEFIRO a inversão do ônus da prova e, com fulcro no art. 300 do 
CPC/2015, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão da tutela antecipada para que a ré, no prazo de 15 (quinze)dias, adote as 
providências necessárias para arcar com o pagamento das prestações junto à instituição bancária que fi nanciou o imóvel, desde a 
prestação que se venceu após a data de comunicação do sinistro, bem como arque com a responsabilidade com o custeio com as 
despesas necessárias para manutenção e guarda do imóvel durante a sua desocupação, procedendo ao pagamento das tarifas de 
água, energia, esgoto, bem como todos os tributos vinculados ao bem como despesas condominiais, além de taxas e Impostos IPTU, 
Corpo de Bombeiros, iluminação pública, limpeza urbana, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por cada prestação não paga, 
limitada ao valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Intime-se a parte ré para que cumpra a tutela de urgência concedida. [...] (fl s 85/89) 
Inicialmente, cumpre destacar que a decisão ora guerreada foi objeto do Agravo de Instrumento nº 0802142-78.2021.8.02.0000, 
interposto pelo Branco do Brasil S.A., no qual foi proferida decisão liminar que reformou em parte o decisum, tão somente com relação a 
multa arbitrada, senão vejamos: Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela antecipada recursal, para reduzir a multa 
arbitrada e, de ofício, modifi car sua periodicidade, e, assim, nos termos do art. 537, §1º, I do CPC, fi xá-la em R$500,00 (quinhentos 
reais) por dia, limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), para o caso de não pagamento das prestações determinadas no decisum, 
mantendo-o em seus demais termos, até o julgamento fi nal deste recurso. (fl s. 449/457 dos autos originários). Em suas razões recursais 
(fl s.1/29), a parte agravante do presente recurso assevera, inicialmente, que a inabitabilidade do imóvel decorrente de um sinistro 
coberto gera apenas o dever de a Seguradora arcar com as prestações do fi nanciamento contratado junto à instituição bancária, e nada 
além disso, de modo que a tutela que visa compelir a pagamento de despesa de aluguel e demais encargos para manutenção do imóvel 
extrapola os termos do Seguro contratado, causando o enriquecimento ilícito do Agravado, que estar recebendo parcelas pelas quais 
não possui o direito de receber da Seguradora, e muito menos do Banco. Defende, no mesmo sentido, a existência de prescrição da 
pretensão do autor, o que inviabiliza o pagamento de qualquer quantia indenizatória ao sinistro reclamado. Em ato contínuo, destaca a 
impossibilidade de compelir a empresa seguradora ao pagamento de despesas responsáveis pela manutenção do imóvel, sobretudo 
porque a empresa Braskem já reconheceu sua responsabilidade com o pagamento de tais verbas, através de acordo judicial, 
confi gurando bis in idem, com consequente enriquecimento sem causa do segurado. Argumenta que a responsabilidade pelo pagamento 
das despesas necessárias para manutenção e guarda do imóvel durante a sua desocupação, das tarifas de água, energia, esgoto, bem 
como todos os tributos vinculados ao bem (taxas, impostos (IPTU), Corpo de Bombeiros, iluminação pública, limpeza urbana etc) é 
exclusiva do proprietário do imóvel, ora recorrida. Por fi m, pugna que o presente recurso seja recebido e conhecido integralmente, com 
fulcro no art. 1.015 do CPC (em especial no inciso I), lhe sendo atribuído efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão da 
decisão agravada, que deferiu tutela para exige que o Banco do Brasil pague as parcelas do fi nanciamento imobiliário do Autor, e arque 
com todos os custos para manutenção do imóvel, como condomínio, contas e tributos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 
reais), limitado a R$ 12.000,00, após deferimento em parte da tutela recursal no Agravo de Instrumento distribuído pelo Banco do Brasil 
S.A.. No mérito, a Agravante requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar integralmente a decisão agravada e cassar a 
tutela provisória de urgência deferida em 1ª instância, diante da clara incidência da prescrição, bem como da ausência de verossimilhança 
das alegações do Agravado e de periculum in mora, não estando atendidos os requisitos para que a medida seja concedida em caráter 
antecipado. Juntou os documentos de fl s. 30/164. É o relatório. Fundamento e decido. 2. FUNDAMENTAÇÃO De início, faz-se necessário 
tecer algumas considerações acerca dos requisitos de admissibilidade do presente agravo. Estes pressupostos são imprescindíveis ao 
conhecimento dos recursos, constituindo matéria de ordem pública, razão pela qual devem ser examinados de ofício, a qualquer tempo 
e grau de jurisdição. Compulsando detidamente os autos, à luz dos arts. 1.015 a 1.017 do CPC, observo que restaram preenchidos os 
requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do presente agravo, notadamente, o cabimento, a tempestividade e o preparo, 
motivo pelo qual merece o recurso ser conhecido. No mais, ressalto que a juntada do rol de documentos descritos nos mencionados 
dispositivos está dispensada, por se tratar de processo eletrônico, conforme estabelece o art. 1.017, §5º, do CPC. Passo, pois, a analisar 
o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Cumpre destacar que em virtude do pedido formulado, relativo à 
concessão de efeito suspensivo, é ínsito a este momento processual um juízo de cognição sumária, de maneira a apreciar a possibilidade 
ou não de se atribuir o efeito litigado, sem que, para tanto, se mergulhe no mérito da causa. Consoante dispõe a redação do artigo 1.015, 
I do CPC, das decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, caberá agravo de instrumento. Por sua vez, o art. 1.019, 
I, da mencionada norma, prevê, em sede de agravo de instrumento, a possibilidade de suspensão dos efeitos da decisão, vejamos: De 
acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, o relator do agravo de instrumento poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em 
antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em outras palavras, a legislação 
processual civil confere ao desembargador relator a faculdade de, monocraticamente, suspender a medida liminar concedida pelo 
julgador de primeiro grau, ou antecipar a pretensão recursal fi nal. No primeiro caso, exige-se a comprovação dos requisitos elencados no 
parágrafo único do art. 995 do códex processual civil, ao passo em que, para o deferimento da antecipação da tutela recursal, faz-se 
necessário comprovar os pressupostos dispostos no art. 300, caput, do CPC. Com efeito, para atribuição de efeito suspensivo, cumpre-
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me analisar se há ou não, no presente caso, elementos que evidenciem “o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” 
invocado pela parte agravante e “a probabilidade de provimento do recurso” que tramita na origem. Inicialmente, quanto à alegação da 
inaplicabilidade do Código Consumerista ao presente caso, entendo que este não merece prosperar. Explico. A relação jurídica existente 
entre as partes confi gura uma relação de consumo, ensejando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o objeto da 
demanda se constitua em imóvel adquirido por meio do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), autorizando, portanto, a inversão do 
ônus da prova em favor da parte considerada hipossufi ciente. Em perfeito alinhamento com esse entendimento, seguem os seguintes 
julgados: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. MÚTUO HABITACIONAL. 
SEGURO. LEGITIMIDADE ATIVA DOS MUTUÁRIOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. 
APLICAÇÃO DO CDC. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA, NA APÓLICE, DOS VÍCIOS APONTADOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 
ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEA B DO INCISO III DO ARTIGO 105 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO 
INDICAÇÃO DE ATO DE GOVERNO LOCAL. SÚMULA 284/STF. 1. O Tribunal a quo, quanto à legitimidade ativa dos autores, orientou-
se em consonância com a pacífi ca jurisprudência da lavra deste Superior Tribunal, cuja posição propugna pelo reconhecimento da 
legitimidade ativa do mutuário para cobrar da seguradora a cobertura relativa ao seguro obrigatório nos contratos vinculados ao Sistema 
Financeiro de Habitação. Ademais, a Corte de origem, mediante a soberana análise da interpretação do instrumento contratual, bem 
como do acervo fático-probatório constante nos autos, asseverou que estava confi gurada a legitimidade ativa dos autores, mormente 
porque o fundamento que ampara o presente recurso especial esbarra no próprio erro da recorrente, que se equivocou ao buscar os 
nomes dos recorridos no cadastro. Além disso, há expressa informação de que a regularização do polo ativo da demanda foi realizada 
tempestivamente, situação que estiola os argumentos engendrados no apelo. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. O Superior 
Tribunal de Justiça possui entendimento pacífi co no sentido de que a seguradora tem legitimidade para fi gurar no polo passivo de ação 
que cinge contrato de seguro habitacional, regido pelas regras do Sistema Financeiro de Habitação. 3. A Corte de origem apreciou a 
matéria concernente à aplicabilidade do CDC, bem como à existência de cobertura, na apólice, dos vícios apontados, com fulcro no 
instrumento contratual fi rmado entre as partes e nos elementos fático-probatórios constantes nos autos. Dessa forma, dissentir do 
entendimento cristalizado, no âmbito da instância originária, revela-se inviável em sede de recurso especial, haja vista o teor das 
Súmulas n. 5 e 7 deste STJ. 4. Não há, nos autos, comprovação de que a Corte de origem homenageou ato de governo local em 
detrimento da legislação federal, com o fi m de viabilizar a admissibilidade do recurso especial pela alínea b do inciso III do art. 105 da CF, 
situação que implica o reconhecimento da defi ciência de fundamentação. Incidência, por analogia, do óbice da Súmula n. 284/STF. 5. 
Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1471925 PE 2014/0189235-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 
Julgamento: 16/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2017) - Grifei AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 
CIVIL. SEGURO HABITACIONAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM 
BASE NO ART. 6º, VIII, DO CDC. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO PELA SEGURADORA. MUTUÁRIOS HIPOSSUFICIENTES. 
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme artigo 3º, § 2º, do CDC e a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 403143), 
aplica-se o CDC às relações securitárias, incluindo o seguro habitacional. 2. O pagamento dos honorários periciais é de responsabilidade 
da seguradora/agravante, vez que manifesta-se evidente a hipossufi ciência dos mutuários em relação àquela, e dessa forma, para que 
a medida não se torne inútil, deve ser invertido o ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 3. Recurso a que se 
nega provimento. (TJ-PE - AI: 4612702 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 15/03/2017, 5ª Câmara Cível, Data 
de Publicação: 05/04/2017) Grifei AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA (SEM 
AFETAÇÃO DO FCVS). APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS FIRMADOS NO ÂMBITO DO 
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-AL - AI: 
08001513820198020000 AL 0800151-38.2019.8.02.0000, Relator: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 16/05/2019, 1ª 
Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2019) - Grifei Nesse mister, destaca-se, pois, que, caracterizado está o vínculo entre uma 
prestadora de serviço e o indivíduo consumidor fi nal de seu produto, o que preenche os requisitos exigidos pelo Código de Defesa do 
Consumidor, nos arts. 2º e 3º. Bem como, é aplicável ao caso o conteúdo do art. 47 do CDC: As cláusulas contratuais serão interpretadas 
de maneira mais favorável ao consumidor. Superado esse ponto, a parte agravante pontua acerca da necessidade de se ter cautela para 
não confundir a responsabilidade civil da Braskem com a responsabilidade exclusivamente securitária da BrasilSeg Companhia de 
Seguros S.A.. Nesse sentido, defende a necessidade da realização de perícia técnica, para que se ateste a existência ou não de sinistro, 
bem como se os danos supostamente sofridos se encaixam especifi camente com aqueles previstos na apólice, que justifi que a cobertura 
securitária no sentido de efetuar o pagamento das parcelas remanescentes do fi nanciamento do imóvel em face do autor, ora agravado. 
Entretanto, entendo ser desnecessária a realização de perícia técnica, uma vez que já foi reconhecida a ocorrência de fenômenos 
geológicos que estão afetando o bairro em que se encontra o imóvel fi nanciado em questão, causando danos físicos com ameaças de 
desmoronamento, tendo sido decretado, inclusive, pela Prefeitura de Maceió estado de calamidade, com a necessidade de desocupação 
dos imóveis afetados que se encontram nas áreas de risco. Ademais, compulsando os documentos acostados nos autos originários, 
mais especifi camente o contrato de fi nanciamento fi rmado de fl s. 80/127, vejo que existe previsão contratual quanto à responsabilidade 
da seguradora em arcar com o pagamento do fi nanciamento em havendo prejuízos decorrentes de danos físicos ao imóvel, sobretudo 
em caso de ameaça de desmoronamento, devidamente comprovada, que se enquadra no presente caso, senão vejamos: CLÁUSULA 
11ª - RISCOS COBERTOS PARA COBERTURA DE DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL 11.1 A cobertura dos riscos da apólice compreende 
os prejuízos sofridos pelo imóvel segurado por danos materiais diretamente resultantes de: e) Desmoronamento, seja ele: i. Total; ou ii. 
Parcial, assim entendido quando somente houver desmoronamento de parede ou de qualquer elemento estrutural (coluna, viga, laje de 
piso ou de teto), não sendo considerado o simples desabamento de revestimentos, marquises, beirais, acabamentos, efeitos 
arquitetônicos, telhas e similares; ou; iii. Ameaça de desmoronamento, desde que, caracterizada como risco iminente, por meio de 
notifi cação da Defesa Civil, ou na falta desta, do órgão ou autoridade competente do município do imóvel objeto deste seguro; CLÁUSULA 
24ª - PREJUÍZOS INDENIZÁVEIS São indenizáveis para a cobertura de Danos Físicos ao Imóvel (DFI), até os limites máximos previsto 
na apólice/certifi cado, respeitado o item 8- Limite Máximo de Garantia, os prejuízos decorrentes de danos materiais diretos que resultem 
na reposição ou recuperação do imóvel. 24.2 Fica facultado ao Segurado caso haja necessidade de providências imediatas, de efetuar 
o desembolso de até 1% (um por cento) do Limite Máximo da Garantia para gastos, cabendo à Seguradora complementá-las, se for o 
caso, após a vistoria do imóvel desde que previamente comunicado o sinistro à Seguradora, e os serviços ou gastos comprovadamente 
realizados tenham se destinado a: 24.2.1 Despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo segurado, durante ou após a 
ocorrência de um sinistro; 24.2.2 Despesas de desentulho do local; 24.2.3 Valores referentes aos danos materiais comprovadamente 
causados pelo segurado e/ou por terceiros na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa; 24.3 Caso haja necessidade 
de desocupação do imóvel por inabitabilidade, em decorrência de sinistro coberto pela presente apólice, autorizado expressamente pela 
seguradora, por escrito, ou determinado por autoridade pública, a seguradora indenizará o segurado pelos encargos mensais do 
fi nanciamento a partir da efetiva desocupação do imóvel, limitado ao Limite Máximo de Garantia correspondente à cobertura dos riscos 
de Danos Físicos ao Imóvel (DFI), conforme Cláusula 8ª - Limite Máximo de Garantia deste contrato. 24.4 Independentemente dos 
limites acima estabelecidos, a indenização devida pelo subitem fi cará limitada ao prazo necessário para reparação ou reconstrução do 
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imóvel diretamente atingido pelos riscos previstos na Cláusula 11 - Riscos Cobertos para Cobertura de Danos Físicos ao Imóvel. 24.5 A 
documentação deverá ser complementada com cópias das notas fi scais relativas às despesas efetuadas para a compra de materiais e 
recibo de mão-de-obra, e por outros documentos que por necessidade sejam solicitados pela seguradora. Assim, ao menos nesse 
instante de cognição sumária, entendo que andou bem o magistrado singular em determinar que a empresa seguradora, ora agravante, 
seja compelida a assumir a responsabilidade pelo pagamento das prestações do fi nanciamento, não havendo razões para a reforma da 
decisão com relação à essa obrigação. Por outro lado, com relação à determinação da decisão de que a agravante assuma o pagamento 
das tarifas de água, energia, esgoto, bem como todos os tributos vinculados ao bem (taxas, impostos [IPTU], Corpo de Bombeiros, 
iluminação pública, limpeza urbana etc.), entendo que merece acolhimento o pedido recursal. Isso porque, no termo de acordo fi rmado 
entre a Braskem, o Ministério Público e a Defensoria Pública de Alagoas nos autos daAção CivilPública 0803836-61.2019.4.05.8000que 
tramita na 3ª VaraFederalde Alagoas, as causas do comprometimento do referido imóvel são decorrentes de fato de terceiro (Braskem), 
em razão da exploração do solo e subsolo, assumindo, portanto, sua responsabilidade por todos os imóveis que serão perdidos por 
estarem situados nos bairros de risco, sobretudo no que se refere ao pagamento de auxílio aluguel mensal, no valor de R$ 1.000,00 (mil 
reais), bem como auxílio desocupação, no montante total de R$ 5.000,00 (seis mil reais), conforme descrito na Cláusula Décima do 
referido acordo judicial, senão vejamos: CLÁUSULA DÉCIMA. A Braskem pagará aos moradores dos imóveis a serem desocupados 
uma parcela única de auxílio desocupação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como um auxílio aluguel mensal de R$ 
1.000,00 (mil reais), devido pelo prazo de 06 (seis) meses, ou por até 02 (dois) meses após a oferta pela Braskem ao morador para 
pagamento dos valores previstos na cláusula 13ª deste termo, o que ocorrer por último. [...] A Braskem comprometeu-se, também, em 
manter a guarda do imóvel que encontrar-se inóspito: A Braskem comprometeu-se, também, em manter a guarda do imóvel que 
encontrar-se inóspito: CLÁUSULA SEXTA [...] Parágrafo quarto: A Braskem providenciará vigilância privada nas áreas desocupadas, 
sem prejuízo das medidas a serem adotados pelos órgãos públicos responsáveis pela segurança pública. Além disso, em relação ao 
IPTU, de acordo com a Lei n.º 6.900/2019, os proprietários dos bens sinistrados, estão isentos do seu pagamento, benefício esse que 
também atinge o imóvel da parte agravada, ante a sua localização. Vejamos: O Prefeito do Município de Maceió, faço saber que a 
Câmara Municipal de Maceió decreta e eu sanciono a seguinte Lei: CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Art. 1º Esta Lei 
dispõe sobre benefícios fi scais a imóveis, bem como a pessoas físicas e jurídicas, de qualquer espécie, alcançados por fatos públicos e 
notórios, que se traduzam em eventos que causaram fi ssuras e rachaduras em unidades imobiliárias e vias públicas, bem como 
afundamentos de solos e aparecimento de crateras nas ruas que atingem os bairros do Bebedouro, Mutange, Pinheiro e demais áreas 
afetadas, devidamente identifi cados, nos termos desta Lei. CAPÍTULO II - DOS BENEFÍCIOS FISCAIS Seção I - Da Remissão Art. 2º 
Fica concedida a remissão total dos débitos dos tributos municipais descritos nesta Seção, relativos ao exercício de 2019, pelos eventos 
descritos no art. 1º desta Lei. (...) Seção II - Da Isenção Art. 4º Ficam isentos dos tributos municipais descritos nesta Seção, por período 
de 05 (cinco) anos contados da publicação desta Lei, os imóveis urbanos, independentemente de sua forma de utilização, e as pessoas 
jurídicas, públicas ou privadas, constituídas sob qualquer forma admitida em lei, e profi ssionais autônomos localizadas nos bairros do 
Bebedouro, Mutange, Pinheiro e demais áreas afetadas, nesta Capital. (grifei) Com relação as dívidas junto às concessionárias de 
serviço público, caberia a parte agravada requerer a suspensão desses serviços tão logo passasse a não mais residir no imóvel. No caso 
da suspensão dos serviços de energia elétrica, plenamente possível, nos termos do art. 70 da Resolução ANEEL n.º 414/2010, e, com 
relação aos serviços de fornecimento de água, através de procedimento indicado no site da CASAL. Vejamos: Art. 70. O encerramento 
da relação contratual entre a distribuidora e o consumidor deve ocorrer quando houver: (Redação dada pela REN ANEEL 714, de 
10.05.2016) I solicitação do consumidor; (Redação dada pela REN ANEEL 714, de 10.05.2016) Como posso solicitar o corte de água? 
Compareça ao escritório da Casal ou balcão das Centrais do Cidadão, portando a leitura do hidrômetro (apenas a sequência numérica 
preta), carteira de identidade e CPF. Nessa linha de entendimento, colaciono julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO 
HABITACIONAL. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE RISCO. DESOCUPAÇÃO FORÇADA POR RISCO DE DESABAMENTO. 
DECISÃO QUE IMPÔS À SEGURADORA AGRAVANTE QUE ARQUE COM OS CUSTOS DA GUARDA DO IMÓVEL SEGURADO, COM 
O PAGAMENTO MENSAL DE ALUGUEIS E COM OS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O BEM. MODIFICAÇÃO DO DECISUM. 
RESPONSABILIDADE DE GUARDA DO IMÓVEL E DE PAGAMENTO DOS ALUGUEIS ASSUMIDA PELA BRASKEM NO ACORDO 
FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO E A DEFENSORIA PÚBLICA. DEVER DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS AFASTADO. 
CONCESSÃO DE ISENÇÃO DO IPTU PELA PREFEITURA DE MACEIÓ. DEVER DE ACIONAMENTO, PELO AGRAVADO, DAS 
CONCESSIONÁRIAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, A FIM DE REQUERER A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Número do Processo: 0800928-86.2020.8.02.0000; Relator (a): Juiz Conv. Orlando 
Rocha Filho; Comarca: Foro de Maceió; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Data do julgamento: 03/09/2020; Data de registro: 04/09/2020 
- grifei) Por fi m, no que tange à alegação de prescrição da pretensão indenizatória do agravado, verifi co que os elementos trazidos aos 
autos não sufi cientes para aferir, precisamente, tal alegação. Explico. Às fl s. 18 das razões recursais, observa-se que o agravante 
anexou o relato realizado no momento da vistoria do sinistro, por meio da qual afi rma que [o agravado] “começou a perceber fi ssuras na 
sala e no quarto há mais ou menos um ano e meio [...]” e, com base nisso, defendeu que estaria constatada a prescrição temporal da 
pretensão indenizatória do autor, pois este teria ciência do fato gerador há mais de um ano (prazo limite para o acionamento do sinistro). 
Ou seja, em nenhum momento restou evidenciado, indubitavelmente, a alegada prescrição defendida nesta peça recursal, haja vista que 
o relato é vago e não encontra respaldo em nenhum outro elemento probatório trazido aos autos. Deste modo, como a agravante não 
trouxe aos autos nenhum elemento probatório concreto que possa infi rmar a conclusão adotada pelo juízo singular, entendo, ao menos 
neste instante de cognição rasa, própria da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo, que não merecem retoques a decisão 
proferida, haja vista que prevalece, ao menos diante das provas constantes nos autos, o direito contratual para cobertura dos riscos 
decorrentes de causas externas, previsto na cláusula 11 e 24 do seguro contratado. Conclui-se, portanto, que restou demonstrada a 
probabilidade do provimento do recurso, no que diz respeito ao pagamento das despesas necessárias para a manutenção do imóvel e 
tributos, motivo pelo qual enseja o deferimento parcial da atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. 3. DISPOSITIVO Ante o 
exposto, DEFIRO EM PARTE de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para sustar os efeitos da decisão objurgada, tão 
somente, para suspender as obrigações constantes na decisão agravada referentes às “despesas necessárias para manutenção e 
guarda do imóvel durante a sua desocupação, procedendo ao pagamento das tarifas de água, energia, esgoto, bem como todos os 
tributos vinculados ao bem como despesas condominiais, além de taxas e Impostos IPTU, Corpo de Bombeiros, iluminação pública, 
limpeza urbana”, até ulterior deliberação por este Órgão Julgador, mantendo incólume todos os outros termos da decisão. Determino as 
seguintes diligências: A) intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso interposto, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
conforme prevê o inciso II do art. 1.019 do CPC/15; B) A comunicação, de imediato, ao juízo de primeiro grau acerca do teor desta 
decisão, para que providencie seu cumprimento, bem como para que preste as informações que entender necessárias nos termos e 
para os fi ns dos arts. 1.018, §1º, e 1.019, I, do CPC/2015;e, C) após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, a fi m de que, 
querendo, oferte parecer, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió, 22 de junho de 2021. 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES Relator
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Agravo de Instrumento n.º 0804741-87.2021.8.02.0000
Contratos Bancários
2ª Câmara Cível
Relator: Des. Otávio Leão Praxedes
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Banco Itaúcard S/A

Advogada : Roberta Beatriz do Nascimento (OAB: 192649/SP)
Agravado : José Otílio dos Santos Júnior

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021. 1. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito 
suspensivo ativo, interposto pelo Banco Itaucard S/A, irresignado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª 
Vara de Arapiraca, que, nos autos da ação de busca e apreensão distribuída sob o nº 0704305-43.2021.8.02.0058, ordenou o seguinte 
comando: [...] Intime-se a parte autora para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, documento que comprove a constituição da mora 
do devedor. [...] (fl s. 113 dos autos originários) Em suas razões, a parte agravante sustentou que “não é necessária a emenda da 
petição inicial e impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão. Isto porque a Agravante comprovou a notifi cação em mora. 
(...)”. Asseverou, ainda, que, de acordo com o artigo 2º da Lei nº 13.043 de 2014, a mora decorre do simples vencimento, sendo 
comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notifi cação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que 
foi perfeitamente realizado no presente caso. Por fi m, afi rmou estarem comprovados os requisitos essenciais à concessão do efeito 
suspensivo requerido, pugnando, ao fi nal, pelo provimento do agravo. Juntou os documentos de fl s. 12/15. É o relatório. Decido. 2. 
FUNDAMENTAÇÃO O conhecimento de um recurso, como se sabe, exige o preenchimento dos requisitos de admissibilidade intrínsecos, 
quais sejam cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e extrínsecos, que 
consistem em preparo, tempestividade e regularidade formal. No presente caso, verifi co, de plano, o não preenchimento do requisito 
intrínseco do cabimento. Explico. Especifi camente quanto ao cabimento, ressalto que, não obstante o art. 1.001 do Código de Processo 
Civil estabeleça que “dos despachos não cabe recurso”, sabe-se que, para que um pronunciamento judicial seja recorrível, deve-se 
observar o seu conteúdo, e não apenas a sua “denominação”. No caso dos autos, o magistrado singular se pronunciou por meio de um 
“despacho”, nos seguintes termos: [...] Intime-se a parte autora para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, documento que comprove a 
constituição da mora do devedor. [...] (fl s. 113 dos autos originários) Assim, em que pese existir a possibilidade de interpor recurso contra 
despacho, este deverá conter conteúdo decisório, o que não é o caso dos autos, posto que o magistrado singular apenas intimou a parte 
para colacionar documentos aos autos. Nesse sentido, o ato processual representa tão somente mero expediente, que o torna, portanto, 
irrecorrível. Nesse sentido entende a jurisprudência: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONCLUIU 
PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO 
COMBATIDA QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AL - AGR: 08056409020188020000 
AL 0805640-90.2018.8.02.0000, Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 13/06/2019, 3ª Câmara Cível, Data de 
Publicação: 17/06/2019) (grifei) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. MERO IMPULSO PROCESSUAL. 
AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES RESTRITAS ÀS PREVISTAS 
NO ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AL - AGR: 08063700420188020000 AL 0806370-04.2018.8.02.0000, Relator: Des. 
Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 11/04/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2019) (grifei) Logo, 
ausente um dos pressupostos de admissibilidade, denota-se que o recurso é manifestamente inadmissível, fato que possibilita um 
provimento jurisdicional monocrático, amparado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, com 
fulcro na combinação legal dos artigos 1.001 e 932, inciso III, do Código de Processual Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de 
instrumento, em razão da sua inadmissibilidade ante o não cabimento. Após o trânsito em julgado, determino o arquivamento dos autos 
com sua baixa na distribuição. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, utilizando essa decisão como mandado/ofício, caso necessário. 
Maceió, 22 de junho de 2021. Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES Relator

Agravo de Instrumento n.º 0804742-72.2021.8.02.0000
Contratos Bancários
2ª Câmara Cível
Relator: Des. Otávio Leão Praxedes
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Banco Itaúcard S/A

Advogada : Roberta Beatriz do Nascimento (OAB: 192649/SP)
Agravado : LUIZ CASSIANO DOS SANTO

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021. 1. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto por 
Banco Itaucard S/A, em face de despacho proferido pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Coruripe, nos autos do processo nº 0700468-
28.2021.8.02.0042, delineado nos seguintes termos: [...] Em sendo assim, intime-se o Requerente por seu advogado para, no prazo 
de 15 dias, apresentar comprovante de haver constituído o devedor em mora regularmente, sob pena de indeferimento da inicial. [...] 
(fl s. 68/69 autos originários) Em suas razões recursais (fl s. 01/10), a parte agravante sustentou que não é necessária a emenda da 
petição inicial, não havendo qualquer óbice quanto ao deferimento da liminar de busca e apreensão. Isto porque a Agravante alega 
que comprovou a notifi cação em mora, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69. Pontuou que o referido artigo é claro ao 
estabelecer que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, exigindo-se apenas que a notifi cação 
seja enviada para o endereço constante no contrato, o que alega ter sido perfeitamente realizado no caso em comento. Com isso, 
pleiteou para que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, deferindo o afastamento da determinação de 
emenda da petição inicial, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil, bem como pugnou pelo deferimento da liminar de 
busca e apreensão, e, após, que seja provido o recurso, revogando-se a decisão agravada. Juntou os documentos de fl s. 11/16. É 
o relatório. Decido. 2. FUNDAMENTAÇÃO O conhecimento de um recurso, como se sabe, exige o preenchimento dos requisitos de 
admissibilidade intrínsecos, quais sejam cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 
recorrer e extrínsecos, que consistem em preparo, tempestividade e regularidade formal. No presente caso, verifi co, de plano, o não 
preenchimento do requisito intrínseco do cabimento. Explico. Especifi camente quanto ao cabimento, ressalto que, não obstante o art. 
1.001 do Código de Processo Civil estabeleça que “dos despachos não cabe recurso”, sabe-se que, para que um pronunciamento 
judicial seja recorrível, deve-se observar o seu conteúdo, e não apenas a sua “denominação”. No caso dos autos, o magistrado singular 
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se pronunciou por meio de um “despacho”, nos seguintes termos: [...] Em sendo assim, intime-se o Requerente por seu advogado para, 
no prazo de 15 dias, apresentar comprovante de haver constituído o devedor em mora regularmente, sob pena de indeferimento da 
inicial. [...] (fl s. 68/69 autos originários) Assim, em que pese existir a possibilidade de interpor recurso contra despacho, este deverá 
conter conteúdo decisório, o que não é o caso dos autos, posto que o magistrado singular apenas intimou a parte para colacionar 
documentos aos autos. Nesse sentido, o ato processual representa tão somente mero expediente, que o torna, portanto, irrecorrível. 
Nesse sentido entende a jurisprudência: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONCLUIU PELA 
NEGATIVA DE SEGUIMENTO - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO 
COMBATIDA QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AL - AGR: 08056409020188020000 
AL 0805640-90.2018.8.02.0000, Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 13/06/2019, 3ª Câmara Cível, Data de 
Publicação: 17/06/2019) (grifei) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. MERO IMPULSO PROCESSUAL. 
AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES RESTRITAS ÀS PREVISTAS 
NO ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AL - AGR: 08063700420188020000 AL 0806370-04.2018.8.02.0000, Relator: Des. 
Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 11/04/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2019) (grifei) Logo, 
ausente um dos pressupostos de admissibilidade, denota-se que o recurso é manifestamente inadmissível, fato que possibilita um 
provimento jurisdicional monocrático, amparado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, com 
fulcro na combinação legal dos artigos 1.001 e 932, inciso III, do Código de Processual Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de 
instrumento, em razão da sua inadmissibilidade ante o não cabimento. Após o trânsito em julgado, determino o arquivamento dos autos 
com sua baixa na distribuição. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, utilizando essa decisão como mandado/ofício, caso necessário. 
Maceió, 22 de junho de 2021. Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES Relator

Agravo de Instrumento n.º 0804759-11.2021.8.02.0000
Assunto não Especifi cado
2ª Câmara Cível
Relator: Des. Otávio Leão Praxedes
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Banco Ficsa S/A

Advogada : Fernanda Rafaella Oliveira de Carvalho (OAB: 32766/PE)
Agravada : IVONETE TAVARES DOS SANTOS
Advogada : Ruthiléia Ferreira Barbosa (OAB: 13759/AL)
Advogado : Shirley Oliveira Amaral Hermes (OAB: 17632/AL)

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021. 1. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito 
suspensivo, interposto pelo Banco C6 Consignado S.A. (antigo Banco Ficsa), irresignado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito 
da 2ª Vara Cível da Capital, nos autos do processo n.º 0710451-77.2021.8.02.0001, por meio da qual foi deferido o pedido de antecipação 
da tutela, nos seguintes termos: [...] Assim, ante o exposto e o mais que dos autos consta, DEFIRO o pedido de tutela de urgência 
formulado por IVONETE TAVARES DOS SANTOS, para determinar ao Réu, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., que se abstenha de 
realizar descontos e cobranças referentes ao contrato n° 010016630460, sob o benefício da Autora junto ao INSS (benefício número 
170.962.893-3), sob pena de cominação de multa no valor R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto, limitada ao montante de R$ 
3.000,00 (três mil reais), a ser revertida em favor da Autora. Contudo, a efi cácia da presente decisão fi ca condicionada ao depósito 
judicial, por parte da Autora, da quantia creditada em sua conta pelo Réu, qual seja, R$ 1.805,44 (mil, oitocentos e cinco reais e quarenta 
e quatro centavos). Para tanto, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revogação desta decisão. [...] (fl s. 35/39 autos originários) 
Em suas razões, a parte agravante sustentou que o contrato de empréstimo consignado fora realizado na mais clara expressão de 
vontade parte agravada, não havendo que se falar na prática de qualquer irregularidade por parte da instituição fi nanceira recorrente, 
alegando que o contrato em questão fora devidamente fi rmado entre as partes e que eventuais descontos decorrem das obrigações 
pactuadas. Asseverou a não confi guração dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência na demanda originária, 
sobretudo o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Afi rmou, ainda, ser indevido o emprego de multa por descumprimento 
arbitrada pelo Magistrado a quo, na medida em que valor das astreintes estaria em desacordo com os princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade, e daquele que veda o enriquecimento sem causa, almejando assim a exclusão da multa ou a redução de seu valor para 
R$ 50,00 (cinquenta reais). Defendeu, ainda, a ausência de responsabilidade da instituição agravante quanto ao cumprimento da tutela 
de urgência concedida, sendo necessário ofi ciar à fonte pagadora da parte agravada, para que esta proceda à suspensão dos descontos 
em seus vencimentos. Por fi m, argumentou estarem comprovados os requisitos essenciais à concessão do efeito suspensivo requerido, 
pugnando, ao fi nal, pelo provimento do agravo. Juntou os documentos de fl s. 16/103. É o relatório. Decido. 2. FUNDAMENTAÇÃO 
Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, merece conhecimento o recurso interposto. De acordo com o art. 
1.019, I, do CPC, o relator do agravo de instrumento poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, 
total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em outras palavras, a legislação processual civil confere 
ao desembargador relator a faculdade de, monocraticamente, suspender a medida liminar concedida pelo julgador de primeiro grau, ou 
antecipar a pretensão recursal fi nal. No primeiro caso, exige-se a comprovação dos requisitos elencados no parágrafo único do art. 995 
do códex processual civil, ao passo em que, para o deferimento da antecipação da tutela recursal, faz-se necessário comprovar os 
pressupostos dispostos no art. 300, caput, do CPC. Passo, pois, a apreciar os pedidos emergenciais. A análise sumária do caso concreto 
será realizada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que, de um lado, fi gura instituição prestadora de 
serviços relacionados à atividade bancária, e, do outro, consumidor usuário das atividades prestadas por aquela, nos termos dos arts. 2º 
e 3º da referida legislação. Do exame superfi cial dos autos depreende-se que o cerne da demanda reside em aferir se merece reparo à 
decisão recorrida, a qual determinou que o agravante suspendesse as cobranças e descontos realizados na folha de pagamento da 
parte agravada, sob pena de multa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), a cada desconto efetuado, até o montante de R$ 
3.000,00 (três mil reais). Pois bem. Infere-se de uma contraposição dos argumentos e provas lançados pelas partes que a natureza do 
contrato em litígio é, possivelmente, de adesão de empréstimo consignado. Com efeito, em que pesem as assertivas hasteadas pela 
instituição recorrente, no sentido de que o contrato tenha sido fi rmado em estrita observância aos requisitos legais e com total anuência 
do consumidor, constato que inexistem nos autos indícios capazes de corroborar com tais argumentos. A este respeito, cabe registrar 
que a parte agravada, em sua peça exordial, (fl s. 1/20), afi rmou que nunca teve qualquer relação com o banco agravante e, além disso, 
nunca autorizou o mesmo para efetuar descontos diretos de sua fonte de renda. Dispôs ainda que, extremamente preocupada, a 
agravada foi surpreendida ao consultar os seus extratos mensais do INSS, observando que havia sido lesada pela parte agravante, pois, 
desde então, têm sido descontado parcelas mensais no valor de R$ 43,80 (quarenta e três reais e oitenta centavos), diretamente da sua 
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folha de pagamento, e que este valor é correspondente a um empréstimo não autorizado. Além disso, insta salientar que a parte 
agravada é categórica ao afi rmar que, em nenhum momento solicitou tal empréstimo junto à instituição bancária em questão. Nesse 
sentido, os extratos de empréstimos acostados ao feito (fl s. 31/32 autos originários) apontam o empréstimo do qual a parte agravada 
desconhece. Observo que o agravante apresentou no juízo a quo o contrato supostamente celebrado entre as partes. Todavia, 
compulsando os autos originários, observo que, apesar de existir o termo de adesão juntado aos autos, com assinatura em nome da 
parte agravada e cópias dos documentos supostamente fornecidos pelo agravado, estes carecem de uma análise minuciosa para que 
seja identifi cada eventual fraude no contrato de empréstimo em questão, levando-se em conta a hipervulnerabilidade do consumidor 
idoso. Ademais, de uma análise perfunctória própria desta fase processual, percebe-se a existência de diferença na assinatura constante 
no contrato e a dos documentos do autor. Além disso, em diversos estados são corriqueiras diversas reclamações de consumidores 
acerca de concessão de empréstimos pelo Banco C6 Consignado S/A, que não foram solicitados. Assim, uma vez que a parte agravada 
alega não ter celebrado nenhum contrato com o agravante, e este é alvo de diversas reclamações recorrentes sobre empréstimos não 
solicitados pelo consumidor, não se pode descartar a possibilidade de uma possível fraude. Cumpre registrar que, se tais danos de fato 
ocorreram por fraude de terceiros, a instituição fi nanceira responde objetivamente por eventuais danos causados aos seus clientes, nos 
termos da Súmula 479 do STJ, cuja redação é a seguinte: “As instituições fi nanceiras respondem objetivamente pelos danos gerados 
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Cabe salientar, também, no 
caso em tela, que a parte agravada se trata de pessoa idosa, enquadrada, por esse motivo, como consumidor hipervulnerável, 
demandando, por parte do Estado, da sociedade e do fornecedor, ainda mais cautela no trato de suas garantias fundamentais previstas 
no Estatuto Consumerista. Sobre o assunto, trago à baila as lições do doutrinador Bruno Miragem (2014, p. 127): [...] A vulnerabilidade 
do consumidor idoso é demonstrada a partir de dois aspectos principais: a) a diminuição ou perda de determinadas aptidões físicas ou 
intelectuais que o torna mais suscetível e débil em relação à atuação negocial dos fornecedores; b) a necessidade e catividade em 
relação a determinados produtos ou serviços no mercado de consumo, que o coloca numa relação de dependência em relação aos seus 
fornecedores. (...) A vulnerabilidade agravada do idoso será critério para a interpretação das circunstâncias negociais, e do atendimento, 
pelo fornecedor, do dever de informar, considerando o direito básico do consumidor à informação efi ciente e compreensível. A 
vulnerabilidade agravada do consumidor idoso, neste sentido, será critério para aplicação, na hipótese, de diversas disposições do CDC, 
como as estabelecidas no artigo 30, 35 (sobre oferta), 39, IV (sobre prática abusiva), 46 (sobre inefi cácia das obrigações não informadas), 
e 51 (nulidade de cláusulas abusivas). [...] Destarte, em virtude dos elementos probatórios colacionados aos autos, tem-se a 
verossimilhança das alegações da parte consumidora, notadamente pelos documentos que comprovam os descontos e deixam margem 
de dúvidas quanto a efetiva celebração do contrato, com a possibilidade de existência de fraude, questões estas que devem ser avaliadas 
com maior cautela durante a instrução do feito, mas que, por ora, demonstram a probabilidade do direito da parte agravada. Assim 
também entende a jurisprudência desta Corte de Justiça: CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM “AÇÃO PARA ANULAÇÃO 
DE CONTRATOS COM TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”. 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE OBRIGA O BANCO A SUSPENDER AS COBRANÇAS FEITAS ÀS PARTES AGRAVADAS, 
DECORRENTES DE SUPOSTOS EMPRÉSTIMOS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA DE 
R$100,00 (CEM REAIS), LIMITADA A R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ALÉM DISSO, O REFERIDO DECISUM DEFERIU OS 
BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM PROL DAS PARTES RECORRIDAS. ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO 
FIRMADO ENTRE OS LITIGANTES É REGULAR E LEGÍTIMO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NOS AUTOS QUE 
ATESTEM A REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. INDICATIVOS DE FRAUDE. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE SUSPENSÃO 
DAS COBRANÇAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. (Número do Processo: 0807398-70.2019.8.02.0000; 
Relator (a):Des. Fábio José Bittencourt Araújo; Comarca:Foro de Boca da Mata; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Data do julgamento: 
22/05/2020; Data de registro: 25/05/2020 - grifei) DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM “AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE COM 
PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS”. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CUJO TEOR OBRIGOU OS RÉUS A SUSPENDEREM 
OS DESCONTOS EFETIVADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR, DECORRENTES DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO, SOB PENA DE 
PAGAR MULTA COMINATÓRIA DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) POR CADA DESCONTO INDEVIDO, LIMITADA AO TOTAL DE R$ 
24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS). TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE RECORRENTE. REJEITADA. ADOÇÃO DA 
TEORIA DA ASSERÇÃO, SEGUNDO A QUAL A LEGITIMIDADE REPRESENTA REQUISITO PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO, 
DEVENDO SER AFERIDA IN STATUS ASSERTIONIS, OU SEJA, À VISTA DAS AFIRMAÇÕES DA PARTE DEMANDANTE, SEM LEVAR 
EM CONTA AS PROVAS QUE SERÃO PRODUZIDAS NO PROCESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. PARTE 
RECORRENTE QUE INTERPÔS O RECURSO VISANDO REFORMAR O DECISUM DE PRIMEIRO GRAU, NO SENTIDO DE QUE 
SEJA INDEFERIDO O PLEITO AUTORAL DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS, PUGNANDO, AINDA, PELA 
EXCLUSÃO OU, AO MENOS, MINORAÇÃO DAS ASTREINTES. NÃO ACOLHIMENTO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE DOCUMENTO 
CAPAZ DE CONDUZIR À CONCLUSÃO DE QUE OS DESCONTOS QUESTIONADOS PELO DEMANDANTE SÃO LEGÍTIMOS. 
EXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE FRAUDE. TESE DE QUE NÃO TERIA SIDO DEMONSTRADA A URGÊNCIA DA MEDIDA 
REQUERIDA PELO RECORRIDO. AFASTADA. RISCO ATUAL À SUA SUBSISTÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DO LAPSO 
TEMPORAL EM QUE OS DESCONTOS VÊM OCORRENDO. MANUTENÇÃO, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DA ORDEM DE SUSPENSÃO 
DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM O PERMISSIVO EXTRAÍDO DO 
ART.536, §1º, DO CPC/2015, E EM VALOR INICIAL DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 
LIMITAÇÃO FIXADA EM VALOR INFERIOR AO QUE VEM SENDO APLICADO POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR, NÃO DEVENDO, 
PORTANTO, SER ALTERADA, SOB PENA DE INCORRER EM REFORMATIO IN PEJUS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR 
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. NÃO ACATADO. ISSO PORQUE A OBRIGAÇÃO DE ADOTAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA 
QUE OS DESCONTOS EM FOLHA SEJAM INTERROMPIDOS É DAS PARTES CODEMANDADAS, E NÃO DIRETAMENTE DO 
ÓRGÃO PAGADOR, PORQUANTO AQUELAS TÊM À SUA DISPOSIÇÃO MEIOS SUFICIENTES PARA DESFAZER A AÇÃO QUE 
PRATICARAM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. (Número do Processo: 0805537-15.2020.8.02.0000; 
Relator (a):Des. Fábio José Bittencourt Araújo; Comarca:Foro de Maceió; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Data do julgamento: 
23/09/2020; Data de registro: 23/09/2020 - grifei) Destarte, diante dos indícios da prática de uma conduta ilícita, que é expressamente 
vedada pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código de Processo Civil, entendo que não merece ser acolhida a pretensão da 
parte recorrente de reforma do decisum vergastado acerca da suspensão dos descontos realizados diretamente em folha de pagamento. 
Ademais, no tocante à imposição de multa, cumpre consignar, por oportuno, que o Código de Processo Civil autoriza a imposição de 
multa como forma de assegurar o cumprimento da ordem judicial. Nessa linha, vejamos o teor do art. 537, §1º do CPC: Art. 537. A multa 
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de 
execução, desde que seja sufi ciente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 
1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modifi car o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifi que que: I - 
se tornou insufi ciente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o 
descumprimento. (Grifo nosso) No caso em tela, revela-se razoável impor à parte agravante a pena de multa de que trata o art. 537, do 
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Código de Processo Civil, por se tratar de medida recomendável para o cumprimento da antecipação de tutela deferida em favor da parte 
autora, ora agravada, cujos requisitos legais encontram-se preenchidos, diante dos elementos fáticos e documentais constantes dos 
autos da ação originária, os quais demonstram, a priori, indícios sufi cientes de que os descontos vêm sendo indevidamente realizados, 
e que a não suspensão desses ocasionará ao benefi ciário do INSS danos maiores. Antes, vale ressaltar que a imposição de multa pelo 
descumprimento é medida de inteira justiça, necessária para que seja cumprido com a maior urgência possível o provimento jurisdicional, 
devendo ser levado em consideração quando da sua fi xação a adequação, a compatibilidade e a necessidade da medida. Importante 
salientar também que as astreintes não possuem natureza satisfativa, mas sim educativa, inibitória e punitiva, cujo objetivo não é obrigar 
a parte a pagar o valor da multa, mas obrigá-la a cumprir o comando judicial na forma específi ca. Em se tratando de obrigação de não 
fazer, no caso, desconto em folha de pagamento referente a empréstimo supostamente não realizado, a meu ver, a multa deve ter 
caráter inibitório para compelir a instituição fi nanceira a suspender os descontos da remuneração do autor, razão pela qual deve ser 
mantida. Certamente, não há razões para atribuir a obrigação da instituição fi nanceira à fonte pagadora, que não é parte da ação, nem 
da relação jurídica em análise. Assim, não subsiste o pedido de afastamento da obrigação principal, nem das astreintes. No que tange 
ao pedido de modifi cação da multa arbitrada, observo que o Magistrado a quo proferiu a seguinte decisão: [...] DEFIRO o pedido de 
tutela de urgência formulado por IVONETE TAVARES DOS SANTOS, para determinar ao Réu BANCO C6 CONSIGNADO S.A., que se 
abstenha de realizar descontos e cobranças referentes ao contrato n° 010016630460, sob o benefício da Autora junto ao INSS (benefício 
número 170.962.893-3), sob pena de cominação de multa no valor R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto, limitada ao 
montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser revertida em favor da Autora. [...]. Nesse ponto, não obstante o entendimento deste 
relator caminhe no sentido da decisão proferida, de que a periodicidade da multa por descumprimento da obrigação de não descontar o 
valor referente ao contrato do Banco C6 Consignado S/A devesse ocorrer mensalmente, pois o possível descumprimento também só 
poderá ocorrer mês a mês, vale dizer, por ocasião tão somente do desconto na folha de pagamento mensal da parte agravada, eis que 
resta sedimentado, neste colegiado, que a multa para cumprimento da obrigação, seja de suspender descontos, seja de retirar 
negativação do nome da parte dos órgãos de restrição ao crédito, deverá ser de periodicidade diária. De acordo com o art. 537, §1º, I, do 
CPC, anteriormente transcrito, o julgador pode, de ofício, alterar a periodicidade da multa, acaso observe que ela se tornou insufi ciente 
ou excessiva, bem como que, tratando-se de matéria de ordem pública, não há o que se falar em reformatio in pejus, conforme já 
pacifi cado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, principalmente porque a limitação imposta pelo julgador singular será mantida. 
Assim, considerando que, por expressa disposição legal, “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra 
e coerente” (art. 926 do CPC/2015), e a fi m de privilegiar o princípio da colegialidade, curvo-me ao entendimento que vem sendo 
adotado pelo Colegiado da 2ª Câmara Cível, para alterar a periodicidade da multa aplicada, de modo a fi xá-la quer seja para suspender 
descontos, quer seja para retirar negativação do nome da parte dos órgãos de restrição ao crédito de forma diária. Logo, curvo-me ao 
posicionamento do Colegiado para aderir a esse entendimento e modifi car a decisão de primeiro grau para fi xar a multa de forma diária. 
No que concerne ao valor da multa arbitrada, entendo proporcional e razoável a quantia já fi xada pelo juízo a quo, qual seja, R$500,00 
(quinhentos reais) por dia, limitada a R$3.000,00 (três mil reais), onde o propósito maior é o de compelir ao cumprimento, e não em gerar 
um enriquecimento sem causa da parte adversa. Nessa linha vejamos a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO 
CONSIGNADO. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDÍCIOS DE VENDA CASADA. PRÁTICA DA 
MODALIDADE PROIBIDA PELO ART. 39, I, DO CDC. FORTES INDICAÇÕES DE FALTA DE INFORMAÇÕES PRECISAS ACERCA DA 
CONVENÇÃO. DECISÃO REFORMADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA NO 
IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) LIMITADO AO TETO DE 30 MIL REAIS, A FIM DE IMPEDIR ONEROSIDADE 
EXCESSIVA. VALOR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Número do Processo: 0803196-50.2019.8.02.0000; Relator (a):Desa. Elisabeth 
Carvalho Nascimento; Comarca:Foro de Maceió; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Data do julgamento: 07/08/2019; Data de registro: 
12/08/2019 - grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. 
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDÍCIOS DE VENDA CASADA. PRÁTICA DA 
MODALIDADE PROIBIDA PELO ART. 39, I, DO CDC. FORTES INDICAÇÕES DE FALTA DE INFORMAÇÕES PRECISAS ACERCA DA 
CONVENÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA NO IMPORTE DE R$ 300,00 
(TREZENTOS REAIS), LIMITADO AO TETO DE 30 MIL REAIS, A FIM DE IMPEDIR ONEROSIDADE EXCESSIVA. VALOR EM 
CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
DECISÃO UNÂNIME. (Número do Processo: 0802084-46.2019.8.02.0000; Relator (a):Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento; 
Comarca:Foro de Maceió; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Data do julgamento: 18/07/2019; Data de registro: 23/07/2019 - grifei). 
Portanto, a reforma da decisão agravada, fazendo incidir multa diária para a hipótese de descumprimento da obrigação de não descontar 
do contracheque da parte agravada o valor referente ao contrato do banco, não importa em reforma prejudicial para a instituição 
fi nanceira agravante, na medida em que esta, por se tratar de matéria de ordem pública e possuir previsão legal no art. 537, §1º do CPC, 
pode ser revista a qualquer tempo, bem como que será mantida a limitação imposta pelo julgador singular, razão pela qual, deve ser 
adequada ao entendimento deste Colegiado. Por fi m, quanto ao prazo fi xado para o cumprimento da ordem judicial, inicialmente 
estabelecido no prazo de 5 (cinco) dias, entendo ser razoável o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da ciência desta decisão, para 
a adoção dos atos tendentes ao cumprimento da ordem. Digo isso porque, de acordo com o entendimento desta Câmara, é necessário 
que seja fi xado um prazo razoável para o cumprimento da determinação de sustação dos descontos consignados em folha. 3. 
DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal, e, de ofício, modifi co a periodicidade da multa aplicada 
nos termos do art. 537, §1º, I do CPC, para fi xá-la em R$500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$3.000,00 (três mil reais), para o 
caso de suspensão dos descontos em folha de pagamento da parte agravada, bem como modifi co o prazo para cumprimento da ordem 
emanada para 10 (dez) dias, após a ciência desta decisão, mantendo incólume os demais termos da decisão agravada, ao menos até o 
julgamento fi nal deste recurso. Determino as seguintes diligências: INTIME-SE a parte agravada para, querendo, responder ao recurso 
interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o inciso II, do artigo 1.019 do Código de Processo Civil. COMUNIQUE-SE, de 
imediato, ao juízo de primeiro grau acerca do teor deste decisório, nos termos e para os fi ns dos arts. 1.018, §1º, e 1.019, I, do CPC. 
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió, 22 de junho de 2021. Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES Relator

Maceió,  22 de junho de 2021
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Gabinete do Des. Otávio Leão Praxedes

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO E DECISÃO MONOCRÁTICA
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Apelação Cível n.º 0703261-34.2019.8.02.0001
Classifi cação e/ou Preterição
2ª Câmara Cível
Relator: Des. Otávio Leão Praxedes
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Recorrente : Defensoria Pública do Estado de Alagoas

Recorrido : Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - Uncisal
Recorrido : Estado de Alagoas

DECISÃO/MANDADO/OFÍCIO N.º ________/2021 Averbo-me suspeito para funcionar no presente julgamento por motivo de foro 
íntimo. Adotem-se as providências necessárias para redistribuição do processo. Cumpra-se com urgência. Maceió, 22 de junho de 2021. 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES Relator

Apelação Cível n.º 0717114-47.2018.8.02.0001
Licenças
2ª Câmara Cível
Relator: Des. Otávio Leão Praxedes
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Apelante : Município de Maceió

Advogado : Bruno Kiefer Lelis (OAB: 12997B/AL)
Apelado : Guilherme dos Prazeres Silva

DESPACHO/MANDADO/OFÍCIO N.º _______/2021 Remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, voltando-me em seguida. 
À Secretaria para as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió,22dejunhode 2021. Desembargador OTÁVIO 
LEÃO PRAXEDES Relator

Agravo de Instrumento n.º 0802403-43.2021.8.02.0000
Obrigação de Fazer / Não Fazer
2ª Câmara Cível
Relator: Des. Otávio Leão Praxedes
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : ISMAEL SANTANA ALVES

Defensor P : Sabrina da Silva Cerqueira Dattoli (OAB: 6898B/AL)
Agravado : Unirb - Universidade Regional Brasileira S.a.

CONCLUSÃO Faço estes autos conclusos ao Excelentíssimo Senhor Des. Otávio Leão Praxedes - Relator. Maceió, 17 de junho 
de 2021. Carla Christini Barros Costa de Oliveira Secretário(a) 2ª Câmara Cível Bruno Rafael Porciuncula Damasceno de Andrade 
Supervisor Administrativo

Agravo de Instrumento n.º 0804729-73.2021.8.02.0000
Seguro
2ª Câmara Cível
Relator: Des. Otávio Leão Praxedes
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Companhia de Seguros Aliança do Brasil

Advogada : Keila Christian Zanatta Manangão Rodrigues (OAB: 327408/SP)
Agravado : Gilberto Ferro Pereira

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição 
de efeito suspensivo, interposto pela BrasilSeg Companhia de Seguros S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da 
Capital, nos autos do processo de nº 0701172-67.2021.8.02.0001, a qual deferiu o pedido de concessão de tutela antecipada, nos 
seguintes termos: [...] Diante do exposto, DEFIRO a Justiça gratuita, DEFIRO a inversão do ônus da prova e, com fulcro no art. 300 do 
CPC/2015, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão da tutela antecipada para que a ré, no prazo de 15 (quinze)dias, adote as 
providências necessárias para arcar com o pagamento das prestações junto à instituição bancária que fi nanciou o imóvel, desde a 
prestação que se venceu após a data de comunicação do sinistro, bem como arque com a responsabilidade com o custeio com as 
despesas necessárias para manutenção e guarda do imóvel durante a sua desocupação, procedendo ao pagamento das tarifas de 
água, energia, esgoto, bem como todos os tributos vinculados ao bem como despesas condominiais, além de taxas e Impostos IPTU, 
Corpo de Bombeiros, iluminação pública, limpeza urbana, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por cada prestação não paga, 
limitada ao valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Intime-se a parte ré para que cumpra a tutela de urgência concedida. [...] (fl s 85/89) 
Inicialmente, cumpre destacar que a decisão ora guerreada foi objeto do Agravo de Instrumento nº 0802142-78.2021.8.02.0000, 
interposto pelo Branco do Brasil S.A., no qual foi proferida decisão liminar que reformou em parte o decisum, tão somente com relação a 
multa arbitrada, senão vejamos: Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela antecipada recursal, para reduzir a multa 
arbitrada e, de ofício, modifi car sua periodicidade, e, assim, nos termos do art. 537, §1º, I do CPC, fi xá-la em R$500,00 (quinhentos 
reais) por dia, limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), para o caso de não pagamento das prestações determinadas no decisum, 
mantendo-o em seus demais termos, até o julgamento fi nal deste recurso. (fl s. 449/457 dos autos originários). Em suas razões recursais 
(fl s.1/29), a parte agravante do presente recurso assevera, inicialmente, que a inabitabilidade do imóvel decorrente de um sinistro 
coberto gera apenas o dever de a Seguradora arcar com as prestações do fi nanciamento contratado junto à instituição bancária, e nada 
além disso, de modo que a tutela que visa compelir a pagamento de despesa de aluguel e demais encargos para manutenção do imóvel 
extrapola os termos do Seguro contratado, causando o enriquecimento ilícito do Agravado, que estar recebendo parcelas pelas quais 
não possui o direito de receber da Seguradora, e muito menos do Banco. Defende, no mesmo sentido, a existência de prescrição da 
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pretensão do autor, o que inviabiliza o pagamento de qualquer quantia indenizatória ao sinistro reclamado. Em ato contínuo, destaca a 
impossibilidade de compelir a empresa seguradora ao pagamento de despesas responsáveis pela manutenção do imóvel, sobretudo 
porque a empresa Braskem já reconheceu sua responsabilidade com o pagamento de tais verbas, através de acordo judicial, 
confi gurando bis in idem, com consequente enriquecimento sem causa do segurado. Argumenta que a responsabilidade pelo pagamento 
das despesas necessárias para manutenção e guarda do imóvel durante a sua desocupação, das tarifas de água, energia, esgoto, bem 
como todos os tributos vinculados ao bem (taxas, impostos (IPTU), Corpo de Bombeiros, iluminação pública, limpeza urbana etc) é 
exclusiva do proprietário do imóvel, ora recorrida. Por fi m, pugna que o presente recurso seja recebido e conhecido integralmente, com 
fulcro no art. 1.015 do CPC (em especial no inciso I), lhe sendo atribuído efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão da 
decisão agravada, que deferiu tutela para exige que o Banco do Brasil pague as parcelas do fi nanciamento imobiliário do Autor, e arque 
com todos os custos para manutenção do imóvel, como condomínio, contas e tributos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 
reais), limitado a R$ 12.000,00, após deferimento em parte da tutela recursal no Agravo de Instrumento distribuído pelo Banco do Brasil 
S.A.. No mérito, a Agravante requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar integralmente a decisão agravada e cassar a 
tutela provisória de urgência deferida em 1ª instância, diante da clara incidência da prescrição, bem como da ausência de verossimilhança 
das alegações do Agravado e de periculum in mora, não estando atendidos os requisitos para que a medida seja concedida em caráter 
antecipado. Juntou os documentos de fl s. 30/164. É o relatório. Fundamento e decido. 2. FUNDAMENTAÇÃO De início, faz-se necessário 
tecer algumas considerações acerca dos requisitos de admissibilidade do presente agravo. Estes pressupostos são imprescindíveis ao 
conhecimento dos recursos, constituindo matéria de ordem pública, razão pela qual devem ser examinados de ofício, a qualquer tempo 
e grau de jurisdição. Compulsando detidamente os autos, à luz dos arts. 1.015 a 1.017 do CPC, observo que restaram preenchidos os 
requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do presente agravo, notadamente, o cabimento, a tempestividade e o preparo, 
motivo pelo qual merece o recurso ser conhecido. No mais, ressalto que a juntada do rol de documentos descritos nos mencionados 
dispositivos está dispensada, por se tratar de processo eletrônico, conforme estabelece o art. 1.017, §5º, do CPC. Passo, pois, a analisar 
o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Cumpre destacar que em virtude do pedido formulado, relativo à 
concessão de efeito suspensivo, é ínsito a este momento processual um juízo de cognição sumária, de maneira a apreciar a possibilidade 
ou não de se atribuir o efeito litigado, sem que, para tanto, se mergulhe no mérito da causa. Consoante dispõe a redação do artigo 1.015, 
I do CPC, das decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, caberá agravo de instrumento. Por sua vez, o art. 1.019, 
I, da mencionada norma, prevê, em sede de agravo de instrumento, a possibilidade de suspensão dos efeitos da decisão, vejamos: De 
acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, o relator do agravo de instrumento poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em 
antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em outras palavras, a legislação 
processual civil confere ao desembargador relator a faculdade de, monocraticamente, suspender a medida liminar concedida pelo 
julgador de primeiro grau, ou antecipar a pretensão recursal fi nal. No primeiro caso, exige-se a comprovação dos requisitos elencados no 
parágrafo único do art. 995 do códex processual civil, ao passo em que, para o deferimento da antecipação da tutela recursal, faz-se 
necessário comprovar os pressupostos dispostos no art. 300, caput, do CPC. Com efeito, para atribuição de efeito suspensivo, cumpre-
me analisar se há ou não, no presente caso, elementos que evidenciem “o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” 
invocado pela parte agravante e “a probabilidade de provimento do recurso” que tramita na origem. Inicialmente, quanto à alegação da 
inaplicabilidade do Código Consumerista ao presente caso, entendo que este não merece prosperar. Explico. A relação jurídica existente 
entre as partes confi gura uma relação de consumo, ensejando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o objeto da 
demanda se constitua em imóvel adquirido por meio do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), autorizando, portanto, a inversão do 
ônus da prova em favor da parte considerada hipossufi ciente. Em perfeito alinhamento com esse entendimento, seguem os seguintes 
julgados: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. MÚTUO HABITACIONAL. 
SEGURO. LEGITIMIDADE ATIVA DOS MUTUÁRIOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. 
APLICAÇÃO DO CDC. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA, NA APÓLICE, DOS VÍCIOS APONTADOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 
ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEA B DO INCISO III DO ARTIGO 105 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO 
INDICAÇÃO DE ATO DE GOVERNO LOCAL. SÚMULA 284/STF. 1. O Tribunal a quo, quanto à legitimidade ativa dos autores, orientou-
se em consonância com a pacífi ca jurisprudência da lavra deste Superior Tribunal, cuja posição propugna pelo reconhecimento da 
legitimidade ativa do mutuário para cobrar da seguradora a cobertura relativa ao seguro obrigatório nos contratos vinculados ao Sistema 
Financeiro de Habitação. Ademais, a Corte de origem, mediante a soberana análise da interpretação do instrumento contratual, bem 
como do acervo fático-probatório constante nos autos, asseverou que estava confi gurada a legitimidade ativa dos autores, mormente 
porque o fundamento que ampara o presente recurso especial esbarra no próprio erro da recorrente, que se equivocou ao buscar os 
nomes dos recorridos no cadastro. Além disso, há expressa informação de que a regularização do polo ativo da demanda foi realizada 
tempestivamente, situação que estiola os argumentos engendrados no apelo. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. O Superior 
Tribunal de Justiça possui entendimento pacífi co no sentido de que a seguradora tem legitimidade para fi gurar no polo passivo de ação 
que cinge contrato de seguro habitacional, regido pelas regras do Sistema Financeiro de Habitação. 3. A Corte de origem apreciou a 
matéria concernente à aplicabilidade do CDC, bem como à existência de cobertura, na apólice, dos vícios apontados, com fulcro no 
instrumento contratual fi rmado entre as partes e nos elementos fático-probatórios constantes nos autos. Dessa forma, dissentir do 
entendimento cristalizado, no âmbito da instância originária, revela-se inviável em sede de recurso especial, haja vista o teor das 
Súmulas n. 5 e 7 deste STJ. 4. Não há, nos autos, comprovação de que a Corte de origem homenageou ato de governo local em 
detrimento da legislação federal, com o fi m de viabilizar a admissibilidade do recurso especial pela alínea b do inciso III do art. 105 da CF, 
situação que implica o reconhecimento da defi ciência de fundamentação. Incidência, por analogia, do óbice da Súmula n. 284/STF. 5. 
Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1471925 PE 2014/0189235-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 
Julgamento: 16/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2017) - Grifei AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 
CIVIL. SEGURO HABITACIONAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM 
BASE NO ART. 6º, VIII, DO CDC. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO PELA SEGURADORA. MUTUÁRIOS HIPOSSUFICIENTES. 
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme artigo 3º, § 2º, do CDC e a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 403143), 
aplica-se o CDC às relações securitárias, incluindo o seguro habitacional. 2. O pagamento dos honorários periciais é de responsabilidade 
da seguradora/agravante, vez que manifesta-se evidente a hipossufi ciência dos mutuários em relação àquela, e dessa forma, para que 
a medida não se torne inútil, deve ser invertido o ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 3. Recurso a que se 
nega provimento. (TJ-PE - AI: 4612702 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 15/03/2017, 5ª Câmara Cível, Data 
de Publicação: 05/04/2017) Grifei AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA (SEM 
AFETAÇÃO DO FCVS). APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS FIRMADOS NO ÂMBITO DO 
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-AL - AI: 
08001513820198020000 AL 0800151-38.2019.8.02.0000, Relator: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 16/05/2019, 1ª 
Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2019) - Grifei Nesse mister, destaca-se, pois, que, caracterizado está o vínculo entre uma 
prestadora de serviço e o indivíduo consumidor fi nal de seu produto, o que preenche os requisitos exigidos pelo Código de Defesa do 
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Consumidor, nos arts. 2º e 3º. Bem como, é aplicável ao caso o conteúdo do art. 47 do CDC: As cláusulas contratuais serão interpretadas 
de maneira mais favorável ao consumidor. Superado esse ponto, a parte agravante pontua acerca da necessidade de se ter cautela para 
não confundir a responsabilidade civil da Braskem com a responsabilidade exclusivamente securitária da BrasilSeg Companhia de 
Seguros S.A.. Nesse sentido, defende a necessidade da realização de perícia técnica, para que se ateste a existência ou não de sinistro, 
bem como se os danos supostamente sofridos se encaixam especifi camente com aqueles previstos na apólice, que justifi que a cobertura 
securitária no sentido de efetuar o pagamento das parcelas remanescentes do fi nanciamento do imóvel em face do autor, ora agravado. 
Entretanto, entendo ser desnecessária a realização de perícia técnica, uma vez que já foi reconhecida a ocorrência de fenômenos 
geológicos que estão afetando o bairro em que se encontra o imóvel fi nanciado em questão, causando danos físicos com ameaças de 
desmoronamento, tendo sido decretado, inclusive, pela Prefeitura de Maceió estado de calamidade, com a necessidade de desocupação 
dos imóveis afetados que se encontram nas áreas de risco. Ademais, compulsando os documentos acostados nos autos originários, 
mais especifi camente o contrato de fi nanciamento fi rmado de fl s. 80/127, vejo que existe previsão contratual quanto à responsabilidade 
da seguradora em arcar com o pagamento do fi nanciamento em havendo prejuízos decorrentes de danos físicos ao imóvel, sobretudo 
em caso de ameaça de desmoronamento, devidamente comprovada, que se enquadra no presente caso, senão vejamos: CLÁUSULA 
11ª - RISCOS COBERTOS PARA COBERTURA DE DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL 11.1 A cobertura dos riscos da apólice compreende 
os prejuízos sofridos pelo imóvel segurado por danos materiais diretamente resultantes de: e) Desmoronamento, seja ele: i. Total; ou ii. 
Parcial, assim entendido quando somente houver desmoronamento de parede ou de qualquer elemento estrutural (coluna, viga, laje de 
piso ou de teto), não sendo considerado o simples desabamento de revestimentos, marquises, beirais, acabamentos, efeitos 
arquitetônicos, telhas e similares; ou; iii. Ameaça de desmoronamento, desde que, caracterizada como risco iminente, por meio de 
notifi cação da Defesa Civil, ou na falta desta, do órgão ou autoridade competente do município do imóvel objeto deste seguro; CLÁUSULA 
24ª - PREJUÍZOS INDENIZÁVEIS São indenizáveis para a cobertura de Danos Físicos ao Imóvel (DFI), até os limites máximos previsto 
na apólice/certifi cado, respeitado o item 8- Limite Máximo de Garantia, os prejuízos decorrentes de danos materiais diretos que resultem 
na reposição ou recuperação do imóvel. 24.2 Fica facultado ao Segurado caso haja necessidade de providências imediatas, de efetuar 
o desembolso de até 1% (um por cento) do Limite Máximo da Garantia para gastos, cabendo à Seguradora complementá-las, se for o 
caso, após a vistoria do imóvel desde que previamente comunicado o sinistro à Seguradora, e os serviços ou gastos comprovadamente 
realizados tenham se destinado a: 24.2.1 Despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo segurado, durante ou após a 
ocorrência de um sinistro; 24.2.2 Despesas de desentulho do local; 24.2.3 Valores referentes aos danos materiais comprovadamente 
causados pelo segurado e/ou por terceiros na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa; 24.3 Caso haja necessidade 
de desocupação do imóvel por inabitabilidade, em decorrência de sinistro coberto pela presente apólice, autorizado expressamente pela 
seguradora, por escrito, ou determinado por autoridade pública, a seguradora indenizará o segurado pelos encargos mensais do 
fi nanciamento a partir da efetiva desocupação do imóvel, limitado ao Limite Máximo de Garantia correspondente à cobertura dos riscos 
de Danos Físicos ao Imóvel (DFI), conforme Cláusula 8ª - Limite Máximo de Garantia deste contrato. 24.4 Independentemente dos 
limites acima estabelecidos, a indenização devida pelo subitem fi cará limitada ao prazo necessário para reparação ou reconstrução do 
imóvel diretamente atingido pelos riscos previstos na Cláusula 11 - Riscos Cobertos para Cobertura de Danos Físicos ao Imóvel. 24.5 A 
documentação deverá ser complementada com cópias das notas fi scais relativas às despesas efetuadas para a compra de materiais e 
recibo de mão-de-obra, e por outros documentos que por necessidade sejam solicitados pela seguradora. Assim, ao menos nesse 
instante de cognição sumária, entendo que andou bem o magistrado singular em determinar que a empresa seguradora, ora agravante, 
seja compelida a assumir a responsabilidade pelo pagamento das prestações do fi nanciamento, não havendo razões para a reforma da 
decisão com relação à essa obrigação. Por outro lado, com relação à determinação da decisão de que a agravante assuma o pagamento 
das tarifas de água, energia, esgoto, bem como todos os tributos vinculados ao bem (taxas, impostos [IPTU], Corpo de Bombeiros, 
iluminação pública, limpeza urbana etc.), entendo que merece acolhimento o pedido recursal. Isso porque, no termo de acordo fi rmado 
entre a Braskem, o Ministério Público e a Defensoria Pública de Alagoas nos autos daAção CivilPública 0803836-61.2019.4.05.8000que 
tramita na 3ª VaraFederalde Alagoas, as causas do comprometimento do referido imóvel são decorrentes de fato de terceiro (Braskem), 
em razão da exploração do solo e subsolo, assumindo, portanto, sua responsabilidade por todos os imóveis que serão perdidos por 
estarem situados nos bairros de risco, sobretudo no que se refere ao pagamento de auxílio aluguel mensal, no valor de R$ 1.000,00 (mil 
reais), bem como auxílio desocupação, no montante total de R$ 5.000,00 (seis mil reais), conforme descrito na Cláusula Décima do 
referido acordo judicial, senão vejamos: CLÁUSULA DÉCIMA. A Braskem pagará aos moradores dos imóveis a serem desocupados 
uma parcela única de auxílio desocupação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como um auxílio aluguel mensal de R$ 
1.000,00 (mil reais), devido pelo prazo de 06 (seis) meses, ou por até 02 (dois) meses após a oferta pela Braskem ao morador para 
pagamento dos valores previstos na cláusula 13ª deste termo, o que ocorrer por último. [...] A Braskem comprometeu-se, também, em 
manter a guarda do imóvel que encontrar-se inóspito: A Braskem comprometeu-se, também, em manter a guarda do imóvel que 
encontrar-se inóspito: CLÁUSULA SEXTA [...] Parágrafo quarto: A Braskem providenciará vigilância privada nas áreas desocupadas, 
sem prejuízo das medidas a serem adotados pelos órgãos públicos responsáveis pela segurança pública. Além disso, em relação ao 
IPTU, de acordo com a Lei n.º 6.900/2019, os proprietários dos bens sinistrados, estão isentos do seu pagamento, benefício esse que 
também atinge o imóvel da parte agravada, ante a sua localização. Vejamos: O Prefeito do Município de Maceió, faço saber que a 
Câmara Municipal de Maceió decreta e eu sanciono a seguinte Lei: CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Art. 1º Esta Lei 
dispõe sobre benefícios fi scais a imóveis, bem como a pessoas físicas e jurídicas, de qualquer espécie, alcançados por fatos públicos e 
notórios, que se traduzam em eventos que causaram fi ssuras e rachaduras em unidades imobiliárias e vias públicas, bem como 
afundamentos de solos e aparecimento de crateras nas ruas que atingem os bairros do Bebedouro, Mutange, Pinheiro e demais áreas 
afetadas, devidamente identifi cados, nos termos desta Lei. CAPÍTULO II - DOS BENEFÍCIOS FISCAIS Seção I - Da Remissão Art. 2º 
Fica concedida a remissão total dos débitos dos tributos municipais descritos nesta Seção, relativos ao exercício de 2019, pelos eventos 
descritos no art. 1º desta Lei. (...) Seção II - Da Isenção Art. 4º Ficam isentos dos tributos municipais descritos nesta Seção, por período 
de 05 (cinco) anos contados da publicação desta Lei, os imóveis urbanos, independentemente de sua forma de utilização, e as pessoas 
jurídicas, públicas ou privadas, constituídas sob qualquer forma admitida em lei, e profi ssionais autônomos localizadas nos bairros do 
Bebedouro, Mutange, Pinheiro e demais áreas afetadas, nesta Capital. (grifei) Com relação as dívidas junto às concessionárias de 
serviço público, caberia a parte agravada requerer a suspensão desses serviços tão logo passasse a não mais residir no imóvel. No caso 
da suspensão dos serviços de energia elétrica, plenamente possível, nos termos do art. 70 da Resolução ANEEL n.º 414/2010, e, com 
relação aos serviços de fornecimento de água, através de procedimento indicado no site da CASAL. Vejamos: Art. 70. O encerramento 
da relação contratual entre a distribuidora e o consumidor deve ocorrer quando houver: (Redação dada pela REN ANEEL 714, de 
10.05.2016) I solicitação do consumidor; (Redação dada pela REN ANEEL 714, de 10.05.2016) Como posso solicitar o corte de água? 
Compareça ao escritório da Casal ou balcão das Centrais do Cidadão, portando a leitura do hidrômetro (apenas a sequência numérica 
preta), carteira de identidade e CPF. Nessa linha de entendimento, colaciono julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO 
HABITACIONAL. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE RISCO. DESOCUPAÇÃO FORÇADA POR RISCO DE DESABAMENTO. 
DECISÃO QUE IMPÔS À SEGURADORA AGRAVANTE QUE ARQUE COM OS CUSTOS DA GUARDA DO IMÓVEL SEGURADO, COM 
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O PAGAMENTO MENSAL DE ALUGUEIS E COM OS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O BEM. MODIFICAÇÃO DO DECISUM. 
RESPONSABILIDADE DE GUARDA DO IMÓVEL E DE PAGAMENTO DOS ALUGUEIS ASSUMIDA PELA BRASKEM NO ACORDO 
FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO E A DEFENSORIA PÚBLICA. DEVER DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS AFASTADO. 
CONCESSÃO DE ISENÇÃO DO IPTU PELA PREFEITURA DE MACEIÓ. DEVER DE ACIONAMENTO, PELO AGRAVADO, DAS 
CONCESSIONÁRIAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, A FIM DE REQUERER A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Número do Processo: 0800928-86.2020.8.02.0000; Relator (a): Juiz Conv. Orlando 
Rocha Filho; Comarca: Foro de Maceió; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Data do julgamento: 03/09/2020; Data de registro: 04/09/2020 
- grifei) Por fi m, no que tange à alegação de prescrição da pretensão indenizatória do agravado, verifi co que os elementos trazidos aos 
autos não sufi cientes para aferir, precisamente, tal alegação. Explico. Às fl s. 18 das razões recursais, observa-se que o agravante 
anexou o relato realizado no momento da vistoria do sinistro, por meio da qual afi rma que [o agravado] “começou a perceber fi ssuras na 
sala e no quarto há mais ou menos um ano e meio [...]” e, com base nisso, defendeu que estaria constatada a prescrição temporal da 
pretensão indenizatória do autor, pois este teria ciência do fato gerador há mais de um ano (prazo limite para o acionamento do sinistro). 
Ou seja, em nenhum momento restou evidenciado, indubitavelmente, a alegada prescrição defendida nesta peça recursal, haja vista que 
o relato é vago e não encontra respaldo em nenhum outro elemento probatório trazido aos autos. Deste modo, como a agravante não 
trouxe aos autos nenhum elemento probatório concreto que possa infi rmar a conclusão adotada pelo juízo singular, entendo, ao menos 
neste instante de cognição rasa, própria da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo, que não merecem retoques a decisão 
proferida, haja vista que prevalece, ao menos diante das provas constantes nos autos, o direito contratual para cobertura dos riscos 
decorrentes de causas externas, previsto na cláusula 11 e 24 do seguro contratado. Conclui-se, portanto, que restou demonstrada a 
probabilidade do provimento do recurso, no que diz respeito ao pagamento das despesas necessárias para a manutenção do imóvel e 
tributos, motivo pelo qual enseja o deferimento parcial da atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. 3. DISPOSITIVO Ante o 
exposto, DEFIRO EM PARTE de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para sustar os efeitos da decisão objurgada, tão 
somente, para suspender as obrigações constantes na decisão agravada referentes às “despesas necessárias para manutenção e 
guarda do imóvel durante a sua desocupação, procedendo ao pagamento das tarifas de água, energia, esgoto, bem como todos os 
tributos vinculados ao bem como despesas condominiais, além de taxas e Impostos IPTU, Corpo de Bombeiros, iluminação pública, 
limpeza urbana”, até ulterior deliberação por este Órgão Julgador, mantendo incólume todos os outros termos da decisão. Determino as 
seguintes diligências: A) intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso interposto, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
conforme prevê o inciso II do art. 1.019 do CPC/15; B) A comunicação, de imediato, ao juízo de primeiro grau acerca do teor desta 
decisão, para que providencie seu cumprimento, bem como para que preste as informações que entender necessárias nos termos e 
para os fi ns dos arts. 1.018, §1º, e 1.019, I, do CPC/2015;e, C) após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, a fi m de que, 
querendo, oferte parecer, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió, 22 de junho de 2021. 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES Relator

Agravo de Instrumento n.º 0804741-87.2021.8.02.0000
Contratos Bancários
2ª Câmara Cível
Relator: Des. Otávio Leão Praxedes
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Banco Itaúcard S/A

Advogada : Roberta Beatriz do Nascimento (OAB: 192649/SP)
Agravado : José Otílio dos Santos Júnior

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021. 1. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito 
suspensivo ativo, interposto pelo Banco Itaucard S/A, irresignado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª 
Vara de Arapiraca, que, nos autos da ação de busca e apreensão distribuída sob o nº 0704305-43.2021.8.02.0058, ordenou o seguinte 
comando: [...] Intime-se a parte autora para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, documento que comprove a constituição da mora 
do devedor. [...] (fl s. 113 dos autos originários) Em suas razões, a parte agravante sustentou que “não é necessária a emenda da 
petição inicial e impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão. Isto porque a Agravante comprovou a notifi cação em mora. 
(...)”. Asseverou, ainda, que, de acordo com o artigo 2º da Lei nº 13.043 de 2014, a mora decorre do simples vencimento, sendo 
comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notifi cação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que 
foi perfeitamente realizado no presente caso. Por fi m, afi rmou estarem comprovados os requisitos essenciais à concessão do efeito 
suspensivo requerido, pugnando, ao fi nal, pelo provimento do agravo. Juntou os documentos de fl s. 12/15. É o relatório. Decido. 2. 
FUNDAMENTAÇÃO O conhecimento de um recurso, como se sabe, exige o preenchimento dos requisitos de admissibilidade intrínsecos, 
quais sejam cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e extrínsecos, que 
consistem em preparo, tempestividade e regularidade formal. No presente caso, verifi co, de plano, o não preenchimento do requisito 
intrínseco do cabimento. Explico. Especifi camente quanto ao cabimento, ressalto que, não obstante o art. 1.001 do Código de Processo 
Civil estabeleça que “dos despachos não cabe recurso”, sabe-se que, para que um pronunciamento judicial seja recorrível, deve-se 
observar o seu conteúdo, e não apenas a sua “denominação”. No caso dos autos, o magistrado singular se pronunciou por meio de um 
“despacho”, nos seguintes termos: [...] Intime-se a parte autora para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, documento que comprove a 
constituição da mora do devedor. [...] (fl s. 113 dos autos originários) Assim, em que pese existir a possibilidade de interpor recurso contra 
despacho, este deverá conter conteúdo decisório, o que não é o caso dos autos, posto que o magistrado singular apenas intimou a parte 
para colacionar documentos aos autos. Nesse sentido, o ato processual representa tão somente mero expediente, que o torna, portanto, 
irrecorrível. Nesse sentido entende a jurisprudência: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONCLUIU 
PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO 
COMBATIDA QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AL - AGR: 08056409020188020000 
AL 0805640-90.2018.8.02.0000, Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 13/06/2019, 3ª Câmara Cível, Data de 
Publicação: 17/06/2019) (grifei) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. MERO IMPULSO PROCESSUAL. 
AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES RESTRITAS ÀS PREVISTAS 
NO ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AL - AGR: 08063700420188020000 AL 0806370-04.2018.8.02.0000, Relator: Des. 
Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 11/04/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2019) (grifei) Logo, 
ausente um dos pressupostos de admissibilidade, denota-se que o recurso é manifestamente inadmissível, fato que possibilita um 
provimento jurisdicional monocrático, amparado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, com 
fulcro na combinação legal dos artigos 1.001 e 932, inciso III, do Código de Processual Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de 
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instrumento, em razão da sua inadmissibilidade ante o não cabimento. Após o trânsito em julgado, determino o arquivamento dos autos 
com sua baixa na distribuição. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, utilizando essa decisão como mandado/ofício, caso necessário. 
Maceió, 22 de junho de 2021. Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES Relator

Agravo de Instrumento n.º 0804742-72.2021.8.02.0000
Contratos Bancários
2ª Câmara Cível
Relator: Des. Otávio Leão Praxedes
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Banco Itaúcard S/A

Advogada : Roberta Beatriz do Nascimento (OAB: 192649/SP)
Agravado : LUIZ CASSIANO DOS SANTO

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021. 1. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto por 
Banco Itaucard S/A, em face de despacho proferido pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Coruripe, nos autos do processo nº 0700468-
28.2021.8.02.0042, delineado nos seguintes termos: [...] Em sendo assim, intime-se o Requerente por seu advogado para, no prazo 
de 15 dias, apresentar comprovante de haver constituído o devedor em mora regularmente, sob pena de indeferimento da inicial. [...] 
(fl s. 68/69 autos originários) Em suas razões recursais (fl s. 01/10), a parte agravante sustentou que não é necessária a emenda da 
petição inicial, não havendo qualquer óbice quanto ao deferimento da liminar de busca e apreensão. Isto porque a Agravante alega 
que comprovou a notifi cação em mora, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69. Pontuou que o referido artigo é claro ao 
estabelecer que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, exigindo-se apenas que a notifi cação 
seja enviada para o endereço constante no contrato, o que alega ter sido perfeitamente realizado no caso em comento. Com isso, 
pleiteou para que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, deferindo o afastamento da determinação de 
emenda da petição inicial, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil, bem como pugnou pelo deferimento da liminar de 
busca e apreensão, e, após, que seja provido o recurso, revogando-se a decisão agravada. Juntou os documentos de fl s. 11/16. É 
o relatório. Decido. 2. FUNDAMENTAÇÃO O conhecimento de um recurso, como se sabe, exige o preenchimento dos requisitos de 
admissibilidade intrínsecos, quais sejam cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 
recorrer e extrínsecos, que consistem em preparo, tempestividade e regularidade formal. No presente caso, verifi co, de plano, o não 
preenchimento do requisito intrínseco do cabimento. Explico. Especifi camente quanto ao cabimento, ressalto que, não obstante o art. 
1.001 do Código de Processo Civil estabeleça que “dos despachos não cabe recurso”, sabe-se que, para que um pronunciamento 
judicial seja recorrível, deve-se observar o seu conteúdo, e não apenas a sua “denominação”. No caso dos autos, o magistrado singular 
se pronunciou por meio de um “despacho”, nos seguintes termos: [...] Em sendo assim, intime-se o Requerente por seu advogado para, 
no prazo de 15 dias, apresentar comprovante de haver constituído o devedor em mora regularmente, sob pena de indeferimento da 
inicial. [...] (fl s. 68/69 autos originários) Assim, em que pese existir a possibilidade de interpor recurso contra despacho, este deverá 
conter conteúdo decisório, o que não é o caso dos autos, posto que o magistrado singular apenas intimou a parte para colacionar 
documentos aos autos. Nesse sentido, o ato processual representa tão somente mero expediente, que o torna, portanto, irrecorrível. 
Nesse sentido entende a jurisprudência: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONCLUIU PELA 
NEGATIVA DE SEGUIMENTO - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO 
COMBATIDA QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AL - AGR: 08056409020188020000 
AL 0805640-90.2018.8.02.0000, Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 13/06/2019, 3ª Câmara Cível, Data de 
Publicação: 17/06/2019) (grifei) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. MERO IMPULSO PROCESSUAL. 
AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES RESTRITAS ÀS PREVISTAS 
NO ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AL - AGR: 08063700420188020000 AL 0806370-04.2018.8.02.0000, Relator: Des. 
Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 11/04/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2019) (grifei) Logo, 
ausente um dos pressupostos de admissibilidade, denota-se que o recurso é manifestamente inadmissível, fato que possibilita um 
provimento jurisdicional monocrático, amparado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, com 
fulcro na combinação legal dos artigos 1.001 e 932, inciso III, do Código de Processual Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de 
instrumento, em razão da sua inadmissibilidade ante o não cabimento. Após o trânsito em julgado, determino o arquivamento dos autos 
com sua baixa na distribuição. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, utilizando essa decisão como mandado/ofício, caso necessário. 
Maceió, 22 de junho de 2021. Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES Relator

Agravo de Instrumento n.º 0804759-11.2021.8.02.0000
Assunto não Especifi cado
2ª Câmara Cível
Relator: Des. Otávio Leão Praxedes
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Banco Ficsa S/A

Advogada : Fernanda Rafaella Oliveira de Carvalho (OAB: 32766/PE)
Agravada : IVONETE TAVARES DOS SANTOS
Advogada : Ruthiléia Ferreira Barbosa (OAB: 13759/AL)
Advogado : Shirley Oliveira Amaral Hermes (OAB: 17632/AL)

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021. 1. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito 
suspensivo, interposto pelo Banco C6 Consignado S.A. (antigo Banco Ficsa), irresignado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito 
da 2ª Vara Cível da Capital, nos autos do processo n.º 0710451-77.2021.8.02.0001, por meio da qual foi deferido o pedido de antecipação 
da tutela, nos seguintes termos: [...] Assim, ante o exposto e o mais que dos autos consta, DEFIRO o pedido de tutela de urgência 
formulado por IVONETE TAVARES DOS SANTOS, para determinar ao Réu, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., que se abstenha de 
realizar descontos e cobranças referentes ao contrato n° 010016630460, sob o benefício da Autora junto ao INSS (benefício número 
170.962.893-3), sob pena de cominação de multa no valor R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto, limitada ao montante de R$ 
3.000,00 (três mil reais), a ser revertida em favor da Autora. Contudo, a efi cácia da presente decisão fi ca condicionada ao depósito 
judicial, por parte da Autora, da quantia creditada em sua conta pelo Réu, qual seja, R$ 1.805,44 (mil, oitocentos e cinco reais e quarenta 
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e quatro centavos). Para tanto, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revogação desta decisão. [...] (fl s. 35/39 autos originários) 
Em suas razões, a parte agravante sustentou que o contrato de empréstimo consignado fora realizado na mais clara expressão de 
vontade parte agravada, não havendo que se falar na prática de qualquer irregularidade por parte da instituição fi nanceira recorrente, 
alegando que o contrato em questão fora devidamente fi rmado entre as partes e que eventuais descontos decorrem das obrigações 
pactuadas. Asseverou a não confi guração dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência na demanda originária, 
sobretudo o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Afi rmou, ainda, ser indevido o emprego de multa por descumprimento 
arbitrada pelo Magistrado a quo, na medida em que valor das astreintes estaria em desacordo com os princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade, e daquele que veda o enriquecimento sem causa, almejando assim a exclusão da multa ou a redução de seu valor para 
R$ 50,00 (cinquenta reais). Defendeu, ainda, a ausência de responsabilidade da instituição agravante quanto ao cumprimento da tutela 
de urgência concedida, sendo necessário ofi ciar à fonte pagadora da parte agravada, para que esta proceda à suspensão dos descontos 
em seus vencimentos. Por fi m, argumentou estarem comprovados os requisitos essenciais à concessão do efeito suspensivo requerido, 
pugnando, ao fi nal, pelo provimento do agravo. Juntou os documentos de fl s. 16/103. É o relatório. Decido. 2. FUNDAMENTAÇÃO 
Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, merece conhecimento o recurso interposto. De acordo com o art. 
1.019, I, do CPC, o relator do agravo de instrumento poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, 
total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em outras palavras, a legislação processual civil confere 
ao desembargador relator a faculdade de, monocraticamente, suspender a medida liminar concedida pelo julgador de primeiro grau, ou 
antecipar a pretensão recursal fi nal. No primeiro caso, exige-se a comprovação dos requisitos elencados no parágrafo único do art. 995 
do códex processual civil, ao passo em que, para o deferimento da antecipação da tutela recursal, faz-se necessário comprovar os 
pressupostos dispostos no art. 300, caput, do CPC. Passo, pois, a apreciar os pedidos emergenciais. A análise sumária do caso concreto 
será realizada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que, de um lado, fi gura instituição prestadora de 
serviços relacionados à atividade bancária, e, do outro, consumidor usuário das atividades prestadas por aquela, nos termos dos arts. 2º 
e 3º da referida legislação. Do exame superfi cial dos autos depreende-se que o cerne da demanda reside em aferir se merece reparo à 
decisão recorrida, a qual determinou que o agravante suspendesse as cobranças e descontos realizados na folha de pagamento da 
parte agravada, sob pena de multa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), a cada desconto efetuado, até o montante de R$ 
3.000,00 (três mil reais). Pois bem. Infere-se de uma contraposição dos argumentos e provas lançados pelas partes que a natureza do 
contrato em litígio é, possivelmente, de adesão de empréstimo consignado. Com efeito, em que pesem as assertivas hasteadas pela 
instituição recorrente, no sentido de que o contrato tenha sido fi rmado em estrita observância aos requisitos legais e com total anuência 
do consumidor, constato que inexistem nos autos indícios capazes de corroborar com tais argumentos. A este respeito, cabe registrar 
que a parte agravada, em sua peça exordial, (fl s. 1/20), afi rmou que nunca teve qualquer relação com o banco agravante e, além disso, 
nunca autorizou o mesmo para efetuar descontos diretos de sua fonte de renda. Dispôs ainda que, extremamente preocupada, a 
agravada foi surpreendida ao consultar os seus extratos mensais do INSS, observando que havia sido lesada pela parte agravante, pois, 
desde então, têm sido descontado parcelas mensais no valor de R$ 43,80 (quarenta e três reais e oitenta centavos), diretamente da sua 
folha de pagamento, e que este valor é correspondente a um empréstimo não autorizado. Além disso, insta salientar que a parte 
agravada é categórica ao afi rmar que, em nenhum momento solicitou tal empréstimo junto à instituição bancária em questão. Nesse 
sentido, os extratos de empréstimos acostados ao feito (fl s. 31/32 autos originários) apontam o empréstimo do qual a parte agravada 
desconhece. Observo que o agravante apresentou no juízo a quo o contrato supostamente celebrado entre as partes. Todavia, 
compulsando os autos originários, observo que, apesar de existir o termo de adesão juntado aos autos, com assinatura em nome da 
parte agravada e cópias dos documentos supostamente fornecidos pelo agravado, estes carecem de uma análise minuciosa para que 
seja identifi cada eventual fraude no contrato de empréstimo em questão, levando-se em conta a hipervulnerabilidade do consumidor 
idoso. Ademais, de uma análise perfunctória própria desta fase processual, percebe-se a existência de diferença na assinatura constante 
no contrato e a dos documentos do autor. Além disso, em diversos estados são corriqueiras diversas reclamações de consumidores 
acerca de concessão de empréstimos pelo Banco C6 Consignado S/A, que não foram solicitados. Assim, uma vez que a parte agravada 
alega não ter celebrado nenhum contrato com o agravante, e este é alvo de diversas reclamações recorrentes sobre empréstimos não 
solicitados pelo consumidor, não se pode descartar a possibilidade de uma possível fraude. Cumpre registrar que, se tais danos de fato 
ocorreram por fraude de terceiros, a instituição fi nanceira responde objetivamente por eventuais danos causados aos seus clientes, nos 
termos da Súmula 479 do STJ, cuja redação é a seguinte: “As instituições fi nanceiras respondem objetivamente pelos danos gerados 
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Cabe salientar, também, no 
caso em tela, que a parte agravada se trata de pessoa idosa, enquadrada, por esse motivo, como consumidor hipervulnerável, 
demandando, por parte do Estado, da sociedade e do fornecedor, ainda mais cautela no trato de suas garantias fundamentais previstas 
no Estatuto Consumerista. Sobre o assunto, trago à baila as lições do doutrinador Bruno Miragem (2014, p. 127): [...] A vulnerabilidade 
do consumidor idoso é demonstrada a partir de dois aspectos principais: a) a diminuição ou perda de determinadas aptidões físicas ou 
intelectuais que o torna mais suscetível e débil em relação à atuação negocial dos fornecedores; b) a necessidade e catividade em 
relação a determinados produtos ou serviços no mercado de consumo, que o coloca numa relação de dependência em relação aos seus 
fornecedores. (...) A vulnerabilidade agravada do idoso será critério para a interpretação das circunstâncias negociais, e do atendimento, 
pelo fornecedor, do dever de informar, considerando o direito básico do consumidor à informação efi ciente e compreensível. A 
vulnerabilidade agravada do consumidor idoso, neste sentido, será critério para aplicação, na hipótese, de diversas disposições do CDC, 
como as estabelecidas no artigo 30, 35 (sobre oferta), 39, IV (sobre prática abusiva), 46 (sobre inefi cácia das obrigações não informadas), 
e 51 (nulidade de cláusulas abusivas). [...] Destarte, em virtude dos elementos probatórios colacionados aos autos, tem-se a 
verossimilhança das alegações da parte consumidora, notadamente pelos documentos que comprovam os descontos e deixam margem 
de dúvidas quanto a efetiva celebração do contrato, com a possibilidade de existência de fraude, questões estas que devem ser avaliadas 
com maior cautela durante a instrução do feito, mas que, por ora, demonstram a probabilidade do direito da parte agravada. Assim 
também entende a jurisprudência desta Corte de Justiça: CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM “AÇÃO PARA ANULAÇÃO 
DE CONTRATOS COM TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”. 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE OBRIGA O BANCO A SUSPENDER AS COBRANÇAS FEITAS ÀS PARTES AGRAVADAS, 
DECORRENTES DE SUPOSTOS EMPRÉSTIMOS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA DE 
R$100,00 (CEM REAIS), LIMITADA A R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ALÉM DISSO, O REFERIDO DECISUM DEFERIU OS 
BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM PROL DAS PARTES RECORRIDAS. ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO 
FIRMADO ENTRE OS LITIGANTES É REGULAR E LEGÍTIMO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NOS AUTOS QUE 
ATESTEM A REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. INDICATIVOS DE FRAUDE. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE SUSPENSÃO 
DAS COBRANÇAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. (Número do Processo: 0807398-70.2019.8.02.0000; 
Relator (a):Des. Fábio José Bittencourt Araújo; Comarca:Foro de Boca da Mata; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Data do julgamento: 
22/05/2020; Data de registro: 25/05/2020 - grifei) DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM “AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE COM 
PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS”. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CUJO TEOR OBRIGOU OS RÉUS A SUSPENDEREM 
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OS DESCONTOS EFETIVADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR, DECORRENTES DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO, SOB PENA DE 
PAGAR MULTA COMINATÓRIA DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) POR CADA DESCONTO INDEVIDO, LIMITADA AO TOTAL DE R$ 
24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS). TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE RECORRENTE. REJEITADA. ADOÇÃO DA 
TEORIA DA ASSERÇÃO, SEGUNDO A QUAL A LEGITIMIDADE REPRESENTA REQUISITO PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO, 
DEVENDO SER AFERIDA IN STATUS ASSERTIONIS, OU SEJA, À VISTA DAS AFIRMAÇÕES DA PARTE DEMANDANTE, SEM LEVAR 
EM CONTA AS PROVAS QUE SERÃO PRODUZIDAS NO PROCESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. PARTE 
RECORRENTE QUE INTERPÔS O RECURSO VISANDO REFORMAR O DECISUM DE PRIMEIRO GRAU, NO SENTIDO DE QUE 
SEJA INDEFERIDO O PLEITO AUTORAL DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS, PUGNANDO, AINDA, PELA 
EXCLUSÃO OU, AO MENOS, MINORAÇÃO DAS ASTREINTES. NÃO ACOLHIMENTO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE DOCUMENTO 
CAPAZ DE CONDUZIR À CONCLUSÃO DE QUE OS DESCONTOS QUESTIONADOS PELO DEMANDANTE SÃO LEGÍTIMOS. 
EXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE FRAUDE. TESE DE QUE NÃO TERIA SIDO DEMONSTRADA A URGÊNCIA DA MEDIDA 
REQUERIDA PELO RECORRIDO. AFASTADA. RISCO ATUAL À SUA SUBSISTÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DO LAPSO 
TEMPORAL EM QUE OS DESCONTOS VÊM OCORRENDO. MANUTENÇÃO, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DA ORDEM DE SUSPENSÃO 
DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM O PERMISSIVO EXTRAÍDO DO 
ART.536, §1º, DO CPC/2015, E EM VALOR INICIAL DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 
LIMITAÇÃO FIXADA EM VALOR INFERIOR AO QUE VEM SENDO APLICADO POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR, NÃO DEVENDO, 
PORTANTO, SER ALTERADA, SOB PENA DE INCORRER EM REFORMATIO IN PEJUS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR 
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. NÃO ACATADO. ISSO PORQUE A OBRIGAÇÃO DE ADOTAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA 
QUE OS DESCONTOS EM FOLHA SEJAM INTERROMPIDOS É DAS PARTES CODEMANDADAS, E NÃO DIRETAMENTE DO 
ÓRGÃO PAGADOR, PORQUANTO AQUELAS TÊM À SUA DISPOSIÇÃO MEIOS SUFICIENTES PARA DESFAZER A AÇÃO QUE 
PRATICARAM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. (Número do Processo: 0805537-15.2020.8.02.0000; 
Relator (a):Des. Fábio José Bittencourt Araújo; Comarca:Foro de Maceió; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Data do julgamento: 
23/09/2020; Data de registro: 23/09/2020 - grifei) Destarte, diante dos indícios da prática de uma conduta ilícita, que é expressamente 
vedada pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código de Processo Civil, entendo que não merece ser acolhida a pretensão da 
parte recorrente de reforma do decisum vergastado acerca da suspensão dos descontos realizados diretamente em folha de pagamento. 
Ademais, no tocante à imposição de multa, cumpre consignar, por oportuno, que o Código de Processo Civil autoriza a imposição de 
multa como forma de assegurar o cumprimento da ordem judicial. Nessa linha, vejamos o teor do art. 537, §1º do CPC: Art. 537. A multa 
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de 
execução, desde que seja sufi ciente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 
1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modifi car o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifi que que: I - 
se tornou insufi ciente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o 
descumprimento. (Grifo nosso) No caso em tela, revela-se razoável impor à parte agravante a pena de multa de que trata o art. 537, do 
Código de Processo Civil, por se tratar de medida recomendável para o cumprimento da antecipação de tutela deferida em favor da parte 
autora, ora agravada, cujos requisitos legais encontram-se preenchidos, diante dos elementos fáticos e documentais constantes dos 
autos da ação originária, os quais demonstram, a priori, indícios sufi cientes de que os descontos vêm sendo indevidamente realizados, 
e que a não suspensão desses ocasionará ao benefi ciário do INSS danos maiores. Antes, vale ressaltar que a imposição de multa pelo 
descumprimento é medida de inteira justiça, necessária para que seja cumprido com a maior urgência possível o provimento jurisdicional, 
devendo ser levado em consideração quando da sua fi xação a adequação, a compatibilidade e a necessidade da medida. Importante 
salientar também que as astreintes não possuem natureza satisfativa, mas sim educativa, inibitória e punitiva, cujo objetivo não é obrigar 
a parte a pagar o valor da multa, mas obrigá-la a cumprir o comando judicial na forma específi ca. Em se tratando de obrigação de não 
fazer, no caso, desconto em folha de pagamento referente a empréstimo supostamente não realizado, a meu ver, a multa deve ter 
caráter inibitório para compelir a instituição fi nanceira a suspender os descontos da remuneração do autor, razão pela qual deve ser 
mantida. Certamente, não há razões para atribuir a obrigação da instituição fi nanceira à fonte pagadora, que não é parte da ação, nem 
da relação jurídica em análise. Assim, não subsiste o pedido de afastamento da obrigação principal, nem das astreintes. No que tange 
ao pedido de modifi cação da multa arbitrada, observo que o Magistrado a quo proferiu a seguinte decisão: [...] DEFIRO o pedido de 
tutela de urgência formulado por IVONETE TAVARES DOS SANTOS, para determinar ao Réu BANCO C6 CONSIGNADO S.A., que se 
abstenha de realizar descontos e cobranças referentes ao contrato n° 010016630460, sob o benefício da Autora junto ao INSS (benefício 
número 170.962.893-3), sob pena de cominação de multa no valor R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto, limitada ao 
montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser revertida em favor da Autora. [...]. Nesse ponto, não obstante o entendimento deste 
relator caminhe no sentido da decisão proferida, de que a periodicidade da multa por descumprimento da obrigação de não descontar o 
valor referente ao contrato do Banco C6 Consignado S/A devesse ocorrer mensalmente, pois o possível descumprimento também só 
poderá ocorrer mês a mês, vale dizer, por ocasião tão somente do desconto na folha de pagamento mensal da parte agravada, eis que 
resta sedimentado, neste colegiado, que a multa para cumprimento da obrigação, seja de suspender descontos, seja de retirar 
negativação do nome da parte dos órgãos de restrição ao crédito, deverá ser de periodicidade diária. De acordo com o art. 537, §1º, I, do 
CPC, anteriormente transcrito, o julgador pode, de ofício, alterar a periodicidade da multa, acaso observe que ela se tornou insufi ciente 
ou excessiva, bem como que, tratando-se de matéria de ordem pública, não há o que se falar em reformatio in pejus, conforme já 
pacifi cado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, principalmente porque a limitação imposta pelo julgador singular será mantida. 
Assim, considerando que, por expressa disposição legal, “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra 
e coerente” (art. 926 do CPC/2015), e a fi m de privilegiar o princípio da colegialidade, curvo-me ao entendimento que vem sendo 
adotado pelo Colegiado da 2ª Câmara Cível, para alterar a periodicidade da multa aplicada, de modo a fi xá-la quer seja para suspender 
descontos, quer seja para retirar negativação do nome da parte dos órgãos de restrição ao crédito de forma diária. Logo, curvo-me ao 
posicionamento do Colegiado para aderir a esse entendimento e modifi car a decisão de primeiro grau para fi xar a multa de forma diária. 
No que concerne ao valor da multa arbitrada, entendo proporcional e razoável a quantia já fi xada pelo juízo a quo, qual seja, R$500,00 
(quinhentos reais) por dia, limitada a R$3.000,00 (três mil reais), onde o propósito maior é o de compelir ao cumprimento, e não em gerar 
um enriquecimento sem causa da parte adversa. Nessa linha vejamos a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO 
CONSIGNADO. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDÍCIOS DE VENDA CASADA. PRÁTICA DA 
MODALIDADE PROIBIDA PELO ART. 39, I, DO CDC. FORTES INDICAÇÕES DE FALTA DE INFORMAÇÕES PRECISAS ACERCA DA 
CONVENÇÃO. DECISÃO REFORMADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA NO 
IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) LIMITADO AO TETO DE 30 MIL REAIS, A FIM DE IMPEDIR ONEROSIDADE 
EXCESSIVA. VALOR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Número do Processo: 0803196-50.2019.8.02.0000; Relator (a):Desa. Elisabeth 
Carvalho Nascimento; Comarca:Foro de Maceió; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Data do julgamento: 07/08/2019; Data de registro: 
12/08/2019 - grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. 
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CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDÍCIOS DE VENDA CASADA. PRÁTICA DA 
MODALIDADE PROIBIDA PELO ART. 39, I, DO CDC. FORTES INDICAÇÕES DE FALTA DE INFORMAÇÕES PRECISAS ACERCA DA 
CONVENÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA NO IMPORTE DE R$ 300,00 
(TREZENTOS REAIS), LIMITADO AO TETO DE 30 MIL REAIS, A FIM DE IMPEDIR ONEROSIDADE EXCESSIVA. VALOR EM 
CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
DECISÃO UNÂNIME. (Número do Processo: 0802084-46.2019.8.02.0000; Relator (a):Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento; 
Comarca:Foro de Maceió; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Data do julgamento: 18/07/2019; Data de registro: 23/07/2019 - grifei). 
Portanto, a reforma da decisão agravada, fazendo incidir multa diária para a hipótese de descumprimento da obrigação de não descontar 
do contracheque da parte agravada o valor referente ao contrato do banco, não importa em reforma prejudicial para a instituição 
fi nanceira agravante, na medida em que esta, por se tratar de matéria de ordem pública e possuir previsão legal no art. 537, §1º do CPC, 
pode ser revista a qualquer tempo, bem como que será mantida a limitação imposta pelo julgador singular, razão pela qual, deve ser 
adequada ao entendimento deste Colegiado. Por fi m, quanto ao prazo fi xado para o cumprimento da ordem judicial, inicialmente 
estabelecido no prazo de 5 (cinco) dias, entendo ser razoável o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da ciência desta decisão, para 
a adoção dos atos tendentes ao cumprimento da ordem. Digo isso porque, de acordo com o entendimento desta Câmara, é necessário 
que seja fi xado um prazo razoável para o cumprimento da determinação de sustação dos descontos consignados em folha. 3. 
DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal, e, de ofício, modifi co a periodicidade da multa aplicada 
nos termos do art. 537, §1º, I do CPC, para fi xá-la em R$500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$3.000,00 (três mil reais), para o 
caso de suspensão dos descontos em folha de pagamento da parte agravada, bem como modifi co o prazo para cumprimento da ordem 
emanada para 10 (dez) dias, após a ciência desta decisão, mantendo incólume os demais termos da decisão agravada, ao menos até o 
julgamento fi nal deste recurso. Determino as seguintes diligências: INTIME-SE a parte agravada para, querendo, responder ao recurso 
interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o inciso II, do artigo 1.019 do Código de Processo Civil. COMUNIQUE-SE, de 
imediato, ao juízo de primeiro grau acerca do teor deste decisório, nos termos e para os fi ns dos arts. 1.018, §1º, e 1.019, I, do CPC. 
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió, 22 de junho de 2021. Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES Relator

Maceió,  22 de junho de 2021

Des. Fernando Tourinho de Omena Souza

Ementa;Decisão;Cabeçalho;Conclusão;Normal;
Tribunal de Justiça

Gabinete do Des. Fernando Tourinho de Omena Souza

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO E DECISÃO MONOCRÁTICA

Confl ito de competência cível n.º 0500460-64.2021.8.02.0000
Saúde
1ª Câmara Cível
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Suscitante : Juízo da 28º Vara Infância e Juventude da Capital

Suscitado : Juízo da 30ª Vara Cível da Capital - Fazenda Pública e Juizado Esp. Fazenda Pública Adjunto - Saúde Pública

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. TRATAMENTO CIRÚRGICO. INFANTE. SENTENÇA 
PROFERIDA POR UM DOS JUÍZOS CONFLITANTES. APLICABILIDADE DA SÚMULA 59. NÃO CONHECIMENTO DO CONFLITO DE 
COMPETÊNCIA. 01 - Para a existência de confl ito negativo de competência, é de fundamental importância que dois ou mais juízes se 
declarem incompetentes. 02 - Não há confl ito de competência quando um dos juízes confl itantes proferiu sentença na qual transitou em 
julgado. 01. Trata-se de Confl ito Negativo de Competência em que fi gura como suscitante a 28ª Vara da Infância e Juventude da Capital 
e como suscitado o Juízo da 30ª Vara Cível da Capital/Fazenda Pública e Juizado Esp. Fazenda Pública Adjunto - Saúde Pública, no 
qual se discute a Ação Ordinária proposta por Donatelli Hermogenes Tenório do Nascimento, representado por sua Genitora Maria 
Lúcia do Nascimento em desfavor do Estado de Alagoas (processo nº 0733038-98.2018.8.02.0001) 02. Originariamente, a demanda foi 
distribuída para a 18ª Vara Cível da Capital/ Fazenda Estadual, que prolatou a Sentença de fl s. 60/65 combatida através do recurso de 
fl s. 72/83, interposto pelo Estado de Alagoas. 03. Ambas as partes peticionaram acerca da possível violação ao Princípio da dialeticidade, 
conforme fl s. 102/104 e 107/111. 04. Às fl s. 116/121, consta o acórdão lavrado pela 2ª Câmara Cível, que conheceu parcialmente 
do recurso, ratifi cando os honorários sucumbenciais e fi xando-os em 10% sobre o valor da causa, que transitou defi nitivamente em 
julgado em 12/08/2020, conforme certidão de fl . 128. 05. Por meio de Decisão de fl s. 147/148, a 18ª Vara Cível da Capital/ Fazenda 
Estadual, determinou a remessa dos autos a 30ª Vara Cível da Capital - Fazenda Pública e Juizado Esp. Fazenda Pública Adjunto - 
Saúde Pública por entender que o referido Juízo seria competente para processar o feito. 06. Entretanto a 30ª Vara Cível da Capital 
- Fazenda Pública e Juizado Esp. Fazenda Pública Adjunto - Saúde Pública, encaminhou o feito a 28ª Vara da Infância e Juventude 
da Capital (fl s. 166/180), na qual suscitou confl ito negativo de competência a esta Corte, conforme fl s. 191/205. 07. É, em síntese, o 
Relatório. 08. A controvérsia cinge-se em defi nir o Juízo competente para julgamento da ação ordinária cujo infante pleiteia cirurgia 
para tratamento de grave escoliose tóraco-lombar, idiopática progressiva (CID - 10: M 412). 09. Por sua vez, a 28ª Vara da Infância 
e Juventude da Capital suscita confl ito negativo de competência a esta Corte, como consta as fl . 191/205. 10. Acerca do tema, o 
doutrinador processualista Daniel Assumpção, em sua obra Manual de Direito Processual Civil afi rma que: “ O confl ito somente passará 
a existir a partir do momento em que dois ou mais juízes tenham proferido nos autos determinações divergentes, criando um verdadeiro 
confl ito entre eles, sendo nesse sentido a expressa previsão do art. 66, lI do Novo CPC, ao exigir que os juízes atribuam um ao outro 
a competência. A necessidade dessas decisões confl itantes impede a suscitação de confl ito de competência quando a exceção de 
incompetência é acolhida e o juízo que recebe o processo entende ser relativamente incompetente para a demanda. Não poderá existir 
uma nova exceção (preclusão consumativa) e sendo a incompetência relativa, não poderá o juiz declará- la de ofício. Dessa forma, ainda 
que se entenda incompetente, o processo seguirá normalmente perante o juízo que recebeu o processo. É evidente que não se pode 
falar em confl ito de competência em hipóteses nas quais a divergência se verifi ca entre dois órgãos que mantenham uma relação de 
superioridade/inferioridade hierárquica (...)”. ( Manual de direito processual civil -Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves, 9ª 
ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1450.) 11. De fato, para que exista o confl ito negativo de competência, é necessário que 02 (dois) 
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ou mais juízes se declarem incompetentes para julgar determinado processo, o que ocorre no caso em tela. 12. Contudo, estabelece 
a Súmula 59 do Superior Tribunal de Justiça: “Não há confl ito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida 
por um dos juízos confl itantes”. 13. Não é outro o entendimento esposado pelo Tribunal da Cidadania, vejamos: “Processo civil. Confl ito 
negativo de competência. Sentença transitada em julgado. - O trânsito em julgado da sentença proferida por um dos juízos confl itantes 
impede o conhecimento do confl ito de competência, nos termos da Súmula 59 do STJ Confl ito não conhecido”. (STJ - CC: 56550 SP 
2005/0188034-5, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 10/05/2006, S2 - Segunda Seção, Data de Publicação: DJ 
25.05.2006 p. 148LEXSTJ vol. 202 p. 35) 14. Analisando os autos, especifi camente as fl . 128, constata-se o trânsito em julgado do 
acórdão prolatado, e consequentemente o fi m do processo de conhecimento, logo, transitado em julgado a sentença prolatada pela 18ª 
Vara Cível da Capital/ Fazenda Estadual, o que enseja aplicação da referida Súmula. 15. Diante disso, havendo sentença transitada em 
julgada que tenha sido proferida por um dos juízos confl itantes, não deve ser conhecido o confl ito de competência, cabendo, em razão 
disso, ao Juízo da 18ª Vara Cível da Capital/ Fazenda Estadual, dar continuidade ao feito. 16. Ante o exposto, DEIXO DE ADMITIR o 
confl ito de competência, com lastro no teor da Súmula nº 59 do STJ, determinando a remessa dos autos ao Juízo da 18ª Vara Cível da 
Capital/ Fazenda Estadual para o prosseguimento do feito. 17. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito, com a competente baixa 
na distribuição. 18. Cumpra-se, utilizando-se o presente ato processual como Ofício/Mandado. Maceió, 22 de Junho de 2021. Fernando 
Tourinho de Omena Souza Desembargador - Relator

Confl ito de competência cível n.º 0500668-48.2021.8.02.0000
Competência
1ª Câmara Cível
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Suscitante : Juízo do Juizado da 30º Vara Infância e Juventude da Capital

Suscitado : Juízo do Juizado da 28º Vara Infância e Juventude da Capital

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. 
MEDICAMENTO. INFANTE. SENTENÇA PROFERIDA POR UM DOS JUÍZOS CONFLITANTES. APLICABILIDADE DA SÚMULA 
59. NÃO CONHECIMENTO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 01 - Para a existência de confl ito negativo de competência, é de 
fundamental importância que dois ou mais juízes se declarem incompetentes. 02 - Não há confl ito de competência quando um dos 
juízes confl itantes proferiu sentença na qual transitou em julgado. 01. Trata-se de Confl ito Negativo de Competência em que fi gura 
como suscitante a 30ª Cível da Capital - Fazenda Pública e Juizado Esp. Fazenda Pública Adjunto - Saúde Pública e suscitado o Juízo 
da 28ª Vara da Infância e Juventude da Capital, no qual se discute a Ação Cominatória proposta pela Defensoria Pública do Estado de 
Alagoas, em desfavor do Município de Maceió (processo nº 0700419-13.2016.8.02.0090) 02. Originariamente, a demanda foi distribuída 
para a 28ª Vara Cível da Infância e Juventude da Capital, que prolatou Sentença de fl s. 270/278, combatida através do recurso de fl s. 
323/334, interposto pelo Município de Maceió. 03. A Defensoria Pública do Estado de Alagoas apresenta as contrarrazões, conforme 
fl s. 340/354. 04. Às fl s. 402/410, consta Acórdão lavrado pela 1ª Câmara Cível, que negou provimento ao recurso interposto pelo 
Município. 05. Posteriormente, a Municipalidade interpôs Recurso Extraordinário (419/432), o qual foi refutado pelas contrarrazões 
apresentadas pela Defensoria Pública, conforme fl s. 439/444. 06. Às fl s. 446/450, consta a Decisão proferida pelo Vice-Presidente 
desta Corte, que inadmite o Recurso Extraordinário do Município. 07. Por meio de Decisão de fl s. 465/466, a 28ª Vara da Infância 
e Juventude da Capital, determinou a remessa dos autos a 30ª Cível da Capital - Fazenda Pública e Juizado Esp. Fazenda Pública 
Adjunto - Saúde Pública por entender que o referido Juízo seria competente para processar o feito. 08. Por fi m a 30ª Cível da Capital 
- Fazenda Pública e Juizado Esp. Fazenda Pública Adjunto - Saúde Pública suscitou o confl ito negativo de competência a esta Corte, 
conforme fl s. 480/492. 09. É, em síntese, o Relatório. 10. A controvérsia cinge-se em defi nir o Juízo competente para julgamento da ação 
cominatória cujo infante pleiteia medicamento denominado “aripiprazol 15mg” sendo 30 comprimidos, com duração de 02 anos, para 
tratamento de autismo Infantil (CID: F 84.0) 11. Por sua vez, a 30ª Cível da Capital - Fazenda Pública e Juizado Esp. Fazenda Pública 
Adjunto - Saúde Pública suscita confl ito negativo de competência a esta Corte como consta as fl s. 480/492. 12. Acerca do tema, o 
doutrinador processualista Daniel Assumpção, em sua obra Manual de Direito Processual Civil afi rma que: “ O confl ito somente passará 
a existir a partir do momento em que dois ou mais juízes tenham proferido nos autos determinações divergentes, criando um verdadeiro 
confl ito entre eles, sendo nesse sentido a expressa previsão do art. 66, lI do Novo CPC, ao exigir que os juízes atribuam um ao outro 
a competência. A necessidade dessas decisões confl itantes impede a suscitação de confl ito de competência quando a exceção de 
incompetência é acolhida e o juízo que recebe o processo entende ser relativamente incompetente para a demanda. Não poderá existir 
uma nova exceção (preclusão consumativa) e sendo a incompetência relativa, não poderá o juiz declará- la de ofício. Dessa forma, ainda 
que se entenda incompetente, o processo seguirá normalmente perante o juízo que recebeu o processo. É evidente que não se pode 
falar em confl ito de competência em hipóteses nas quais a divergência se verifi ca entre dois órgãos que mantenham uma relação de 
superioridade/inferioridade hierárquica (...)”. ( Manual de direito processual civil -Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves, 9ª 
ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1450.) 13. De fato, para que exista o confl ito negativo de competência, é necessário que 02 (dois) 
ou mais juízes se declarem incompetentes para julgar determinado processo, o que ocorre no caso em tela. 14. Contudo, estabelece 
a Súmula 59 do Superior Tribunal de Justiça: “Não há confl ito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida 
por um dos juízos confl itantes”. 15. Não é outro o entendimento esposado pelo Tribunal da Cidadania, vejamos: “Processo civil. Confl ito 
negativo de competência. Sentença transitada em julgado. - O trânsito em julgado da sentença proferida por um dos juízos confl itantes 
impede o conhecimento do confl ito de competência, nos termos da Súmula 59 do STJ Confl ito não conhecido”. (STJ - CC: 56550 SP 
2005/0188034-5, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 10/05/2006, S2 - Segunda Seção, Data de Publicação: DJ 
25.05.2006 p. 148LEXSTJ vol. 202 p. 35) 16. Analisando os autos, especifi camente as fl . 463, constata-se o trânsito em julgado da 
Decisão exarada pelo Vice Presidente desta Corte, a qual inadmite o Recurso Extraordinário do Município, logo, transitado em julgado 
a sentença prolatada pela 28ª Vara da Infância e Juventude da Capital, o que enseja aplicação da referida Súmula. 17. Diante disso, 
havendo sentença transitada em julgada que tenha sido proferida por um dos juízos confl itantes, não deve ser conhecido o confl ito 
de competência, cabendo, em razão disso, ao Juízo da 28ª Vara da Infância e Juventude da Capital , dar continuidade ao feito. 18. 
Ressalte-se, apenas a título de argumentação, que a 1ª Câmara Cível, em reiterados julgados, tem decidido que a 28ª Vara da Infância 
e Juventude da Capital é o Juízo competente para análise dos feitos relativos a saúde em que fi gure no polo ativo criança/adolescente. 
19. Ante o exposto, DEIXO DE ADMITIR o confl ito de competência, com lastro no teor da Súmula nº 59 do STJ, determinando a 
remessa dos autos ao Juízo da 28ª Vara Cível da Infância e Juventude da Capital para o prosseguimento do feito. 20. Após o trânsito em 
julgado, arquive-se o feito, com a competente baixa na distribuição. 21. Cumpra-se, utilizando-se o presente ato processual como Ofício/
Mandado. Maceió, 22 de junho de 2021. Fernando Tourinho de Omena Souza Desembargador-Relator
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Confl ito de competência cível n.º 0500824-36.2021.8.02.0000
Competência
1ª Câmara Cível
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Suscitante : Juízo do Juizado da 30ª Vara Cível da Capital - Fazenda Pública e Juizado Esp. Fazenda Pública Adjunto - 

Saúde Pública
Suscitado : Juízo da 28º Vara Infância e Juventude da Capital

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. 
MEDICAMENTO. INFANTE. SENTENÇA PROFERIDA POR UM DOS JUÍZOS CONFLITANTES. APLICABILIDADE DA SÚMULA 59 
DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 01 - Para a existência de confl ito negativo de competência, é 
de fundamental importância que dois ou mais juízes se declarem incompetentes. 02 - Não há confl ito de competên5000824cia quando 
um dos juízes confl itantes proferiu sentença na qual transitou em julgado. 01. Trata-se de Confl ito Negativo de Competência em que 
fi gura como suscitante o Juízo da 30ª Cível da Capital - Fazenda Pública e Juizado Esp. Fazenda Pública Adjunto - Saúde Pública 
e suscitado o Juízo da 28ª Vara da Infância e Juventude da Capital, no qual se discute a Ação Cominatória proposta por Leandra 
Matos dos Santos, representada por seu genitor Marcos Antônio Viana dos Santos, em desfavor do Município de Maceió (processo nº 
0700095-52.2018.8.02.0090). 02. Originariamente, a demanda foi distribuída para a 28ª Vara Cível da Infância e Juventude da Capital, 
que prolatou a Sentença de fl s. 149/157 combatida através do recurso de fl s. 191/201, interposto pelo Município de Maceió. 03. A 
Defensoria Pública, às fl s. 219/231, apresenta as contrarrazões pleiteando o improvimento do recurso interposto, bem como, peticiona 
nos autos requerendo o cumprimento de Sentença (fl s. 232/235). 04. Às fl s. 258/266, consta o acórdão lavrado pela 2ª Câmara Cível, 
a qual nega provimento ao recurso interposto pelo Município de Maceió, mantendo os termos da Sentença em sua totalidade. 05. Por 
meio de Decisão de fl s. 274/275, a 28ª Vara da Infância e Juventude da Capital, determinou a remessa dos autos a 30ª Cível da Capital 
- Fazenda Pública e Juizado Esp. Fazenda Pública Adjunto - Saúde Pública por entender que o referido Juízo seria competente para 
processar o feito. 06. A Defensoria Pública peticionou requerendo o cumprimento da Sentença/Acórdão para o pagamento de honorários 
sucumbenciais, conforme fl s. 309/311. 07. Por fi m a 30ª Cível da Capital - Fazenda Pública e Juizado Esp. Fazenda Pública Adjunto 
- Saúde Pública suscitou o confl ito negativo de competência a esta Corte, conforme fl s. 319/331. 08. É, em síntese, o Relatório. 09. A 
controvérsia cinge-se em defi nir o Juízo competente para julgamento da ação cominatória cujo infante pleiteia medicamento denominado 
“ 01 (um) frasco de 20ml de Ácido Ascórbico 200mg/ml e 01 (um) frasco de 30ml de Vitamina do Complexo B” para tratamento de 
Doença Renal Crônica (CID 10: N 18.0). 10. Por sua vez, a 30ª Cível da Capital - Fazenda Pública e Juizado Esp. Fazenda Pública 
Adjunto - Saúde Pública suscita confl ito negativo de competência a esta Corte como consta as fl . 319/331. 11. Acerca do tema, o 
doutrinador processualista Daniel Assumpção, em sua obra Manual de Direito Processual Civil afi rma que: “ O confl ito somente passará 
a existir a partir do momento em que dois ou mais juízes tenham proferido nos autos determinações divergentes, criando um verdadeiro 
confl ito entre eles, sendo nesse sentido a expressa previsão do art. 66, lI do Novo CPC, ao exigir que os juízes atribuam um ao outro 
a competência. A necessidade dessas decisões confl itantes impede a suscitação de confl ito de competência quando a exceção de 
incompetência é acolhida e o juízo que recebe o processo entende ser relativamente incompetente para a demanda. Não poderá existir 
uma nova exceção (preclusão consumativa) e sendo a incompetência relativa, não poderá o juiz declará- la de ofício. Dessa forma, ainda 
que se entenda incompetente, o processo seguirá normalmente perante o juízo que recebeu o processo. É evidente que não se pode 
falar em confl ito de competência em hipóteses nas quais a divergência se verifi ca entre dois órgãos que mantenham uma relação de 
superioridade/inferioridade hierárquica (...)”. ( Manual de direito processual civil -Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves, 9ª 
ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1450.) 12. De fato, para que exista o confl ito negativo de competência, é necessário que 02 (dois) 
ou mais juízes se declarem incompetentes para julgar determinado processo, o que ocorre no caso em tela. 13. Contudo, estabelece 
a Súmula 59 do Superior Tribunal de Justiça: “Não há confl ito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida 
por um dos juízos confl itantes”. 14. Não é outro o entendimento esposado pelo Tribunal da Cidadania, vejamos: “Processo civil. Confl ito 
negativo de competência. Sentença transitada em julgado. - O trânsito em julgado da sentença proferida por um dos juízos confl itantes 
impede o conhecimento do confl ito de competência, nos termos da Súmula 59 do STJ Confl ito não conhecido”. (STJ - CC: 56550 SP 
2005/0188034-5, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 10/05/2006, S2 - Segunda Seção, Data de Publicação: DJ 
25.05.2006 p. 148LEXSTJ vol. 202 p. 35) 15. Analisando os autos, especifi camente as fl s. 272, constata-se que o acórdão da Apelação 
Cível nº 0700095-52.2018.8.02.0090, julgada pela 2ª Câmara Cível, transitou defi nitivamente em julgado, o que enseja a aplicação da 
referida Súmula. 16. Diante disso, havendo sentença transitada em julgada que tenha sido proferida por um dos juízos confl itantes, não 
deve ser conhecido o confl ito de competência, cabendo, em razão disso, ao Juízo da 28ª Vara da Infância e Juventude da Capital, dar 
continuidade ao feito. 17. Ressalte-se, apenas a título de argumentação, que a 1ª Câmara Cível, em reiterados julgados, tem decidido 
que a 28ª Vara da Infância e Juventude da Capital é o Juízo competente para análise dos feitos relativos a saúde em que fi gure no polo 
ativo criança/adolescente. 18. Ante o exposto, DEIXO DE ADMITIR o confl ito de competência, com lastro no teor da Súmula nº 59 do 
STJ, determinando a remessa dos autos ao Juízo da 28ª Vara Cível da Infância e Juventude da Capital para o prosseguimento do feito. 
19. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito, com a competente baixa na distribuição. 20. Cumpra-se, utilizando-se o presente ato 
processual como Ofício/Mandado. Maceió, 22 de junho de 2021. Fernando Tourinho de Omena Souza Desembargador-Relator

Confl ito de competência cível n.º 0500848-64.2021.8.02.0000
Competência
1ª Câmara Cível
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Suscitante : Juízo do Juizado da 30ª Vara Cível da Capital - Fazenda Pública e Juizado Esp. Fazenda Pública Adjunto - 

Saúde Pública
Suscitado : Juízo da 28º Vara Infância e Juventude da Capital

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. 
MEDICAMENTO. INFANTE. SENTENÇA PROFERIDA POR UM DOS JUÍZOS CONFLITANTES. APLICABILIDADE DA SÚMULA 
59. NÃO CONHECIMENTO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 01 - Para a existência de confl ito negativo de competência, é de 
fundamental importância que dois ou mais juízes se declarem incompetentes. 02 - Não há confl ito de competência quando um dos 
juízes confl itantes proferiu sentença na qual transitou em julgado. 01. Trata-se de Confl ito Negativo de Competência em que fi gura 
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como suscitante a 30ª Cível da Capital - Fazenda Pública e Juizado Esp. Fazenda Pública Adjunto - Saúde Pública e suscitado o 
Juízo da 28ª Vara da Infância e Juventude da Capital, no qual se discute a Ação Ordinária proposta por Maria Giovanna Correia de 
Holanda Barbosa, representada por sua genitora Siomara Correia de Holanda Barbosa em desfavor do Estado de Alagoas (processo nº 
0700269-27.2019.8.02.0090) 02. Originariamente, a demanda foi distribuída para a 28ª Vara Cível da Infância e Juventude da Capital, 
que declinou competência, conforme Decisão de fl s. 191/192, determinando o encaminhamento dos autos a 30ª Vara Cível da Capital 
- Fazenda Pública e Juizado Esp. Fazenda Pública Adjunto - Saúde Pública. 03. Por sua vez, a 30ª Vara Cível da Capital - Fazenda 
Pública e Juizado Esp. Fazenda Pública Adjunto - Saúde Pública prolatou Sentença de fl s. 244/282, combatida através do recurso 
de fl s. 296/317, interposto pelo Ministério Público do Estado de Alagoas. 04. Às fl s. 324/344, consta Recurso interposto por Maria 
Giovanna Correia de Holanda Barbosa, representada por sua Genitora Siomara Correia de Holanda Barbosa, o qual foi refutado pelas 
contrarrazões apresentadas pela Procuradoria Geral do Estado, conforme fl s. 362/382. 05. A 1ª Turma Recursal da 1ª Região - Maceió, 
lavrou Acórdão, que reformou os termos da Sentença e transitou defi nitivamente em julgado em 02/12/2020, conforme certidão de fl . 
407. 06. Por fi m a 30ª Cível da Capital - Fazenda Pública e Juizado Esp. Fazenda Pública Adjunto - Saúde Pública suscitou o confl ito 
negativo de competência a esta Corte, conforme fl s. 409/418. 07. É, em síntese, o Relatório. 08. A controvérsia cinge-se em defi nir o 
Juízo competente para julgamento da ação cominatória cujo infante pleiteia o fornecimento de “Sistema Combo Bomba de Infusão 
de Insulina: 01 unidade; InsulinaNovorapid: refi l de 03 ml: 02 un/ mês; Fitas Reagentes Accu-Chek Performa: 300un./mês; Lancetas: 
300un. /mês; Set de Infusão Accu-Chek FlexLink de 08mmX60cm:18 cx. /ano (180cj); AccuChek Cânula Flex Link de 8mm: 18 cx. /ano 
(180cj);Reservatório Plástico 3,15ml: 06 cx. /ano (132 res); Pacotes de Serviços Accu-Chek:03 un./ ano; Link Assist: Aquisição Única; 
Pilha Alcalina duracell palito: 72 pilhas/ano” para tratamento de Diabetes Mellitus tipo 1. 09. Por sua vez, a 30ª Cível da Capital - Fazenda 
Pública e Juizado Esp. Fazenda Pública Adjunto - Saúde Pública suscita confl ito negativo de competência a esta Corte como consta as 
fl s. 409/418. 10. Acerca do tema, o doutrinador processualista Daniel Assumpção, em sua obra Manual de Direito Processual Civil afi rma 
que: “ O confl ito somente passará a existir a partir do momento em que dois ou mais juízes tenham proferido nos autos determinações 
divergentes, criando um verdadeiro confl ito entre eles, sendo nesse sentido a expressa previsão do art. 66, lI do Novo CPC, ao exigir 
que os juízes atribuam um ao outro a competência. A necessidade dessas decisões confl itantes impede a suscitação de confl ito de 
competência quando a exceção de incompetência é acolhida e o juízo que recebe o processo entende ser relativamente incompetente 
para a demanda. Não poderá existir uma nova exceção (preclusão consumativa) e sendo a incompetência relativa, não poderá o juiz 
declará- la de ofício. Dessa forma, ainda que se entenda incompetente, o processo seguirá normalmente perante o juízo que recebeu 
o processo. É evidente que não se pode falar em confl ito de competência em hipóteses nas quais a divergência se verifi ca entre dois 
órgãos que mantenham uma relação de superioridade/inferioridade hierárquica (...)”. ( Manual de direito processual civil -Volume único 
/ Daniel Amorim Assumpção Neves, 9ª ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1450.) 11. De fato, para que exista o confl ito negativo 
de competência, é necessário que 02 (dois) ou mais juízes se declarem incompetentes para julgar determinado processo, o que ocorre 
no caso em tela. 12. Contudo, estabelece a Súmula 59 do Superior Tribunal de Justiça: “Não há confl ito de competência se já existe 
sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos confl itantes”. 13. Não é outro o entendimento esposado pelo Tribunal 
da Cidadania, vejamos: “Processo civil. Confl ito negativo de competência. Sentença transitada em julgado. - O trânsito em julgado da 
sentença proferida por um dos juízos confl itantes impede o conhecimento do confl ito de competência, nos termos da Súmula 59 do STJ 
Confl ito não conhecido”. (STJ - CC: 56550 SP 2005/0188034-5, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 10/05/2006, 
S2 - Segunda Seção, Data de Publicação: DJ 25.05.2006 p. 148LEXSTJ vol. 202 p. 35) 14. Analisando os autos, especifi camente as fl . 
407, constata-se o trânsito em julgado do acórdão prolatado, e consequentemente o fi m do processo de conhecimento, logo, transitado 
em julgado a sentença prolatada pela 30ª Cível da Capital - Fazenda Pública e Juizado Esp. Fazenda Pública Adjunto - Saúde Pública , 
o que enseja aplicação da referida Súmula. 15. Diante disso, havendo sentença transitada em julgada que tenha sido proferida por um 
dos juízos confl itantes, não deve ser conhecido o confl ito de competência, cabendo, em razão disso, ao Juízo da 30ª Cível da Capital 
- Fazenda Pública e Juizado Esp. Fazenda Pública Adjunto - Saúde Pública , dar continuidade ao feito. 16. Ante o exposto, DEIXO DE 
ADMITIR o confl ito de competência, com lastro no teor da Súmula nº 59 do STJ, determinando a remessa dos autos ao Juízo da 30ª 
Vara Cível da Infância e Juventude da Capital para o prosseguimento do feito. 17. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito, com a 
competente baixa na distribuição. 18. Cumpra-se, utilizando-se o presente ato processual como Ofício/Mandado. Maceió, 22 de junho de 
2021. Fernando Tourinho de Omena Souza Desembargador-Relator

Agravo de Instrumento n.º 0803102-68.2020.8.02.0000
ISS/ Imposto sobre Serviços
1ª Câmara Cível
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Município de Maceió

Procurador : Antônio Carlos Tozzo Mendes Pereira (OAB: 12159A/AL)
Agravado : C2e Climatização, Engenharia e Energia
Advogado : Aldemar de Miranda Motta Júnior (OAB: 4458B/AL)
Advogada : Maria Carolina Suruagy Motta (OAB: 7259/AL)
Advogada : Fernanda Brandão Lavenére Machado Suruagy Motta (OAB: 8385/AL)
Advogado : Marcello Lavenère Machado Neto (OAB: 48520/DF)

DECISÃO /MANDADO/OFÍCIO N. /2021. 01. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela 
Recursal, interposto pelo Município de Maceió/AL, através do qual visa anular a decisão proferida pela Dra. Maria Valéria Lins Calheiros, 
que enquanto Juízo Plantonista Cível, no dia 18/04/2020, concedeu a Tutela de Urgência, determinando ao Ente Público: “1) que proceda 
a imediata expedição/renovação da CPEN da Autora, nos termos do art. 3º do Decreto Municipal de nº 8.857 de 24 de março de 2020; 
2) que a postergação do vencimento das parcelas previstas no art.11 do Decreto Municipal de nº 8.857, não enseje incidência dos 
consectários de mora e a exclusão da Requerente do parcelamento; 3) a suspensão dos pagamentos de ISSQN pelo prazo de 90 
(noventa) dias a contar do seu vencimento, sem aplicação dos encargos decorrentes da mora, e sem que sejam cumulados ao fi nal 
deste prazo, com o consequente reconhecimento da suspensão da sua exigibilidade, nos termos do art. 151, IV, do CTN, sob pena de 
aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de 
descumprimento da ordem judicial”. 02. Em suas razões (fl s. 01/19), a agravante alegou que “(...) A decisão, exarada em plantão judicial, 
merece ser totalmente anulada/reformada, uma vez que não se trata de caso de urgência a ser decidida em sede de plantão e porque 
ofende, sobretudo, o princípio da legalidade (...)”. Destacou que os três pedidos formulados pela autora e concedidos pelo Juízo 
Plantonista não se adequam ao previsto na Resolução CNJ nº. 71/2009 e Provimento TJ/AL nº 15/2019, que disciplinam as matérias 
sujeitas a apreciação em Regime de Plantão Judicial. 03. Afi rmou ainda que o três pedidos não apresentavam qualquer urgência, 
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devendo, com isso, ser anulada a decisão, determinando-se que o juiz natural da vara competente profi ra decisão sobre os pedidos da 
autora. Aduziu também a ausência de interesse de agir da autora em relação aos dois primeiros pedidos, o que deveria acarretar a 
reforma e extinção destas duas pretensões. Quanto ao terceiro pedido, frisou que a parte autora busca a concessão de “moratória”, ou 
seja, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que não encontra qualquer amparo no ordenamento jurídico, pois segundo 
artigo 153 do CTN, é imprescindível lei (específi ca) para a concessão da moratória. 04. Ao fi nal, concluiu que “(...) ausentes os requisitos 
para a concessão da tutela de urgência na tutela cautelar ajuizada pela autora, deve-se atribuir ao presente recurso o efeito ativo, para 
determinar a suspensão da decisão agravada”. Anexou aos autos os documentos de folhas 20/153. 05. Em petitório juntado às folhas 
154/155, o Município de Maceió requereu a juntada da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN). 06. Distribuídos, inicialmente, 
à relatoria do Desembargador Klever Rêgo Loureiro, em 05/05/2020, este, considerando sua permuta para a 1ª Câmara Cível do TJ/AL, 
remeteu os autos à Secretaria da 2ª Câmara Cível, que transferiu o feito para Relatoria da Desembargadora Elisabeth Carvalho 
Nascimento. Em 03/02/2021, a ilustre Desembargadora averbou-se suspeita, por motivo de foro íntimo, para atuar no presente feito. 
Logo, em 22/05/2021, os autos aportaram nesta relatoria. 07. É, em síntese, o relatório. 08. Indo além, mesmo que em cognição rasa, 
observa-se que o presente recurso foi manejado tempestivamente, munido, aparentemente, dos documentos obrigatórios e necessários 
ao completo entendimento da lide em discussão, de sorte que seu conhecimento é imperativo. 09. Ademais, vale registrar que o caso em 
tela não se enquadra nas hipóteses de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do Código de Processo Civil/2015, porém, a contrario senso, 
verifi ca-se que a situação posta gera o atendimento ao exigido no art. 1.015 do referido diploma legal. 10. Feitas estas considerações 
preliminares, passa-se a analisar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em tela, ou de deferir antecipadamente a 
pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. 11. Neste momento, entendo importante 
delimitar os contornos deste recurso, o qual visa modifi car decisão do primeiro grau de jurisdição que, em Plantão Judiciário, no dia 
18/04/2020, deferiu a Tutela de Urgência postulada por C2E - Climatização, Energia e Engenharia Ltda, impondo ao Município de 
Maceió/AL as três obrigações mencionadas no parágrafo inaugural do relatório: “1) que proceda a imediata expedição/renovação da 
CPEN da Autora, nos termos do art. 3º do Decreto Municipal de nº 8.857 de 24 de março de 2020; 2) que a postergação do vencimento 
das parcelas previstas no art.11 do Decreto Municipal de nº 8.857, não enseje incidência dos consectários de mora e a exclusão da 
Requerente do parcelamento; 3) a suspensão dos pagamentos de ISSQN pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar do seu vencimento, 
sem aplicação dos encargos decorrentes da mora, e sem que sejam cumulados ao fi nal deste prazo, com o consequente reconhecimento 
da suspensão da sua exigibilidade, nos termos do art. 151, IV, do CTN, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 
(mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial”. 12. Analisando os 
autos na origem, verifi co que, após a concessão da Tutela de Urgência pelo Juízo Plantonista (fl s. 90/95), os autos foram regularmente 
distribuídos à 14ª Vara Cível da Capital/Fazenda Municipal, que ao apreciar o caso, limitou-se a determinar a publicação da referida 
decisum (fl s. 98). Em seguida, devidamente citado, o Município de Maceió protocolou sua contestação (fl s. 106/124), que foi seguida de 
réplica e posterior manifestação do Ministério Público, encontrando-se, desde 28/05/2021, concluso para sentença. 13. Pois bem, 
analisando os fatos e documentos inerentes ao caso concreto, entendo que, ao menos em grau de cognição sumária (superfi cial), 
mesmo sendo possível vislumbrar a verossimilhança das alegações da parte autora, não se extrai dos autos, considerando longo 
transcurso desde a concessão da medida em primeiro grau - mais de um ano - o perigo da demora. 14. Ora, todas as medidas impostas 
na decisão recorrida já surtiram seus efeitos e a sua eventual suspensão, por força de Antecipação de Tutela Recursal, aparentemente, 
não resultará em qualquer resultado prático, necessário para evitar danos à municipalidade, o que me leva a crer que não há risco na 
continuidade dos efeitos das obrigações impostas pelo Juízo Plantonista. 15. Mostra-se muito mais prudente, considerando o grau de 
desenvolvimento e instrução em primeiro grau, que a discussão travada nos autos do presente Agravo de Instrumento seja submetida ao 
contraditório, com a oitiva da empresa agravada, para só então, em cognição ampla e exauriente, avaliarmos, no mérito, se assiste 
razão ao ente agravante. 16. Portanto, até que a pretensão da parte autora venha a ser amplamente debatida, com respeito as garantias 
do contraditório e da ampla defesa, no meu sentir, a decisão recorrida deve ser inteiramente mantida. 17. Diante do exposto, com lastro 
nos fatos e fundamentos jurídicos acima, INDEFIRO o pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal, por não vislumbrar o 
perigo da demora na manutenção da decisum recorrida, cabendo ao mérito o esgotamento da pretensão. 18. Dê-se ciência à 14ª Vara 
Cível da Capital/Fazenda Municipal. 19. Intime-se a agravada para, querendo, contraminutar este recurso no prazo de 15 (quinze) dias, 
conforme art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. 20. Transcorrido o prazo estabelecido ou apresentada a devida 
manifestação, remetam-se os autos à PGJ para emissão de parecer no prazo legal. 21. Cumpra-se, utilizando-se este ato processual 
como Ofício/Mandado. 22. Transcorrido o prazo ou apresentada a devida manifestação, retornem-me os autos conclusos. 23. Publique-
se. Maceió, 22 de Junho de 2021. Fernando Tourinho de Omena Souza Desembargador-Relator

Agravo de Instrumento n.º 0803635-90.2021.8.02.0000
Equilíbrio Financeiro
1ª Câmara Cível
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Embrater - Empresa Brasileira de Terceirização Ltda

Advogado : Fabricio S. de Miranda (OAB: 8278/AL)
Agravado : Uncisal - Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas
Agravado : Reitor da UNIVERSIDADE DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE DO ESTADO DE ALAGOAS ¿ UNCISAL
Agravado : Pró-Reitor da UNIVERSIDADE DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE DO ESTADO DE ALAGOAS ¿ UNCISAL

DECISÃO/MANDADO/OFÍCIO N. /2021. 01. Trata-se do Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por 
Embrater - Empresa Brasileira de Terceirização Ltda., irresignada com a Decisão proferida pelo Juízo da 18ª Vara Cível da Capital que 
indeferiu o pleito liminar formulado em sede de Mandado de Segurança, 02. Em suas razões, o agravante sustentou as teses de direito 
à percepção de realinhamento anual em decorrência do aumento do salário base dos trabalhadores e demais encargos, atentando para 
a legalidade do pleito de manutenção do equilíbrio econômico-fi nanceiro por repactuação do contrato. Ao fi nal, pugnou pela concessão 
de liminar, no sentido de determinar a implantação do reajuste referente aos valores e custos de 2020, mediante concessão de 4,7% 
(quatro inteiros e sete décimos por cento), a título de reajuste de salários aplicável em Convenção Coletiva de 2020, até ulterior decisão 
de mérito. 03. Juntou os documentos de fl s. 43/542. 04. É, em síntese, o relatório. 05. Em primeiro lugar, vale registrar que o caso em 
tela não se enquadra nas hipóteses de aplicação do art. 932, incisos III e IV do Código de Processo Civil/2015, porém, a contrario senso, 
verifi ca-se que a situação posta gera o atendimento ao exigido no art. 1.015 do referido diploma legal. 06. Observa-se, em cognição 
rasa, que o presente recurso foi manejado tempestivamente, munido, aparentemente, dos documentos obrigatórios e necessários ao 
completo entendimento da lide em discussão, de sorte que seu conhecimento é imperativo. 07. Feitas estas considerações preliminares, 
passa-se a analisar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em tela, ou de deferir antecipadamente a pretensão 
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recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil/2015. 08. Explicita a autora que, em 06/06/2006, fi rmou contrato 
de prestação de serviços de limpeza e conservação com fornecimento de mão-de-obra para a UNCISAL, após submeter-se a regular 
procedimento licitatório. 09. Noticia que o contrato teve o seu prazo estendido por decisão liminar proferida no Processo nº 0016927-
61.2010.8.02.0001, em face de ilegalidades praticadas pela UNCISAL, dentre elas a retenção de contribuições previdenciárias sem o 
devido repasse ao INSS que a impedira, inclusive, de participar de outras licitações. Buscou a manutenção do contrato até que sua 
situação fosse efetivamente regularizada. 10. Em seu relato, informou que a UNCISAL vinha cumprindo normalmente suas obrigações, 
esclarecendo que os pedidos de realinhamento do contrato para manutenção do equilíbrio fi nanceiro e econômico sempre foram 
realizados, até que a impetrada mudou seu comportamento, deixando de reconhecer a natureza contratual da relação jurídica havida 
entre as partes. 11. Diante da conduta da UNCISAL, a empresa agravante disse que impetrou outro Mandado de Segurança (Processo 
nº 727708.52.2020.8.02.0001), tendo o Juízo da 18ª Vara Cível da Capital reconhecido a vigência do contrato e a perpetuação da 
relação jurídica, negando, contudo, o realinhamento por entender que o pedido formulado seria genérico, asseverando, ainda, na 
oportunidade, que não estaria negando o direito ao equilíbrio fi nanceiro. 12. Asseverou que se encontra arcando com os custos mensais 
do ano de 2021, quando os valores recebidos pelo seu contrato estariam baseados nos custos do ano de 2019, enquanto que a 
impetrada concluiu dois processos administrativos que visavam o realinhamento do contrato indeferindo os referidos pedidos. Como o 
Juízo havia entendido que o pedido formulado no Mandado de Segurança nº 727708.52.2020.8.02.0001 seria genérico, a impetrante 
pediu desistência da pretensão de realinhamento do contrato, mantendo os demais pedidos. 13. Posteriormente, a empresa impetrante 
noticiou a impetração de um novo mandado de segurança (Processo nº 0709662-78.2021.8.02.0001), no sentido de evidenciar a 
legalidade do pedido de realinhamento, objetivando o reajuste salarial da categoria implementado em janeiro de 2020, que foi indeferido 
pelo Juízo de origem com base na presunção de legalidade dos atos da impetrada. 14. Em relação ao pleito liminar, aduz a impetrante 
que a plausibilidade do seu direito estaria evidente no contrato fi rmado pela própria administração, cuja vigência estaria reafi rmada 
através das liminares deferidas nos Mandados de Segurança nºs 0016927-61.2010.8.02.0001 e 0727708-52.2020.8.02.0001, a exigir as 
garantias da viabilidade e continuidade da reação com a adequação periódica das contraprestações, com a devida revisão dos valores 
em razão do aumento dos custos dos serviços prestados. 15. Quanto ao perigo da demora, na impossibilidade de manutenção da 
execução do contrato (pagamento de valores, salários, encargos e custos) no ano de 2021 com o recebimento de valores reajustados no 
ano de 2019. 16. Diante do que foi esposado pela impetrante, ora agravante, e após análise do feito, colhe-se dos autos que a impetrante 
ingressou com o primeiro mandado de segurança (Processo nº 0016927-61.2010.8.02.0001) obtendo, liminarmente, a manutenção do 
seu contrato em face de supostas ilegalidades praticadas pela UNCISAL. 17. De se ver que a liminar deferida foi posteriormente 
confi rmada por Sentença, com submissão do aludido provimento a recurso apelatório da UNCISAL, tendo a 1ª Câmara Cível do TJAL 
anulado a Sentença proferida, com a determinação de realização de novo julgamento. 18. Evidentemente que, com a anulação da 
Sentença, manteve-se hígida a liminar anteriormente deferida, que havia determinado o pagamento mensal da impetrante sem a 
exigência de certidão negativa de débitos previdenciários. 19. Em um segundo Mandado de Segurança (Processo nº 0727708-
52.2020.8.02.0001), ajuizado em razão da mudança de tratamento jurídico da obrigação pela UNCISAL, o Juízo da 18ª Vara Cível 
proferiu Decisão nos seguintes termos: “defi ro parcialmente a tutela de urgência para determinar que a UNCISAL (i) pague na forma, 
prazo e acréscimos legais pactuados na Clausula Quinta (itens 5.3) e dotação orçamentária prevista na Cláusula Sexta pelos serviços 
especializados já prestados pela impetrante e recebidos pela impetrada, na qualidade de tomadora; (ii) se abstenha de realizar retenção 
indevida de pagamento das faturas condicionando à apresentação de certidões de regularidade fi scal, em fl agrante ofensa ao princípio 
da legalidade, insculpido na Carta Magna por não constar do rol do art. 87 da Lei nº 8.666/93, caracterizando enriquecimento ilícito da 
Administração; (iii) Revogue a mudança unilateral no procedimento de pagamento, sob argumentação da inexistência de instrumento 
contratual vigente, para via indenizatória com aplicação do procedimento regido pela Súmula Administrativa nº 042/2018 da PGE, 
exarada pela Procuradoria Geral do Estado de Alagoas PGE/AL, que versa sobre pagamentos pela via indenizatória”. 20. Cumpre 
ressaltar que o aludido Juízo, ao indeferir o realinhamento do contrato, fez expressa menção de que não estaria negando a existência do 
direito do equilíbrio fi nanceiro do contrato, mas apenas que a pretensão deduzida teria sido genérica. 21. Como se pode ver, a relação 
contratual fi rmada entre as partes está devidamente confi rmada pelas decisões proferidas nos Mandados de Segurança nºs 0016927-
61.2010.8.02.0001 e 0727708-52.2020.8.02.0001, até que sobrevenham decisões de mérito em contrário, ou mesmo cassando os 
pleitos liminares até então deferidos, de modo que a plausibilidade do direito invocado pela empresa agravante encontra-se evidenciada, 
assim como o perigo da demora, à medida que a manutenção dos pagamentos efetivados pela UNCISAL com base em valores do ano 
de 2019 constitui grave prejuízo a empresa, a qual vem prestando seus serviços com pagamentos defasados, situação que pode afetar 
sua própria continuidade, princípio esse pautado na proteção do núcleo da atividade econômica. 22. Diante do exposto, DEFIRO o 
pedido para concessão de tutela de urgência, no sentido de determinar a implantação do reajuste dos valores e custos de 2020, nos 
termos da Convenção Coletiva de Trabalho de 2020/2020, até ulterior decisão de mérito. 23. Intime-se a agravada para, querendo, 
contraminutar este recurso, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, conforme art. 1019, inciso II do Código de Processo Civil/2015. 24. 
Cumpra-se, utilizando-se este ato processual como Ofício/Mandado. 25. Transcorrido o prazos estabelecido ou apresentada a devida 
manifestação, retornem-me os autos conclusos. 26. Publique-se. Maceió, 22 de junho de 2021. Fernando Tourinho de Omena Souza 
Desembargador - Relator

Agravo de Instrumento n.º 0803725-98.2021.8.02.0000
Indenização por Dano Material
1ª Câmara Cível
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Isaac Mascena Leandro

Advogado : Isaac Mascena Leandro (OAB: 11966/AL)
Advogado : Amanda Maria Gulfi  Fernandes (OAB: 16833/AL)
Agravante : Claudio vitor de Souza Martins Lôbo
Advogado : Isaac Mascena Leandro (OAB: 11966/AL)
Agravada : Maria Aparecida Rodrigues de Gusmão
Advogado : Cristiana Lima Gazzaneo (OAB: 4623/AL)

DECISÃO/MANDADO/OFÍCIO N. /2021. 01. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido para atribuição de efeito suspensivo 
interposto por Isaac Mascena Leandro e outro, objetivando modifi car a Decisão do Juízo da 11ª Vara Cível da Capital, que determinou 
que a expedição de alvará em favor da parte autora, aqui agravada, no valor de R$ 52.733,52 (cinquenta e dois mil setecentos e trinta e 
três reais e cinquenta e dois centavos) e um alvará em favor dos advogados, ora agravantes, no valor dos honorários de sucumbência, 
R$ 6.613,56 (seis mil seiscentos e treze reais e cinquenta e seis centavos). 02. Em seu arrazoado, os agravantes sustentaram que 
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fi rmaram junto à agravada contrato de honorários advocatícios, a fi m de representá-la em uma demanda em desfavor do banco BMG, 
onde restou acordado que a mesma lhes pagariam o equivalente a três parcelas do desconto efetuado e mais 30% (trinta por cento) do 
valor da condenação, e que “os honorários contratuais foram modifi cados arbitrariamente pelo juiz de piso em um primeiro momento, e 
posteriormente, tidos como indevidos, causando grande prejuízo aos causídicos, que necessitam de tal verba para sustento”. 03. 
Alegaram, também, que não há que se falar em suposta ilegitimidade ventilada pelo Magistrado de primeiro grau, sob o argumento de 
que “em que pese o Advogado Cláudio Vítor constar na procuração, e ter substabelecido os poderes que lhe foram outorgados ao 
Advogado Isaac Mascena, não há nenhuma menção no contrato de honorários à eventual sociedade de advogados, tendo em vista que 
referido contrato está em nome de um terceiro advogado, Dr. Leandro Maia Pedrosa, que também consta na procuração”. 04. Aduziram, 
ainda, que “para maior celeridade e lisura processual, o Advogado Dr. Leandro Maia Pedrosa, que também consta na procuração e 
integra a sociedade de advogados, forneceu um Contrato de Cessão anexado nesta oportunidade, corroborando com todas alegações 
deste agravo, pois reafi rma que os advogados agravantes são os responsáveis pelo processo, devendo qualquer valor ser pago aos 
Cessionários”. 05. É, em síntese, o relatório. 06. Em primeiro lugar, vale registrar que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses de 
aplicação do art. 932, incisos III e IV do Código de Processo Civil/2015, porém, a contrario senso, verifi ca-se que a situação posta gera 
o atendimento ao exigido no art. 1.015 do referido diploma legal. 07. Observa-se, em cognição rasa, que o presente recurso foi manejado 
tempestivamente, munido, aparentemente, dos documentos obrigatórios e necessários ao completo entendimento da lide em discussão, 
de sorte que seu conhecimento é imperativo. 08. Feitas estas considerações preliminares, passa-se a analisar a possibilidade de 
atribuição de efeito suspensivo ao recurso em tela, ou de deferir antecipadamente a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso 
I do Código de Processo Civil/2015. 09. Neste momento entendo importante delimitar os contornos deste recurso o qual visa modifi car 
Decisão proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Repetição 
do Indébito, na fase de cumprimento, determinou que a expedição de alvará em favor da parte autora, aqui agravada, no valor de R$ 
52.733,52 (cinquenta e dois mil setecentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos) e um alvará em favor dos advogados, ora 
agravantes, no valor dos honorários de sucumbência, R$ 6.613,56 (seis mil seiscentos e treze reais e cinquenta e seis centavos). 10. 
Conforme colhe-se dos autos, que o feito originário foi sentenciado, sendo, após isso, submetido a esta Corte de Justiça, por meio de 
recurso apelatório, onde os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Cível entenderam por dar-lhe parcial provimento, reformando a 
Sentença, determinando “a) a nulidade das cláusulas contratuais que se referem à forma de pagamento do débito total contraído pela 
autora, conhecendo o dever do réu de promover a restituição, em dobro, à parte autora, das quantias indevidamente descontadas, 
incidindo correção monetária, com base no INPC/IBGE, desde a data dos descontos indevidos até a citação, momento a partir do qual 
deverá incidir unicamente a Taxa Selic, que engloba juros de mora e atualização monetária, cabendo à instituição bancária abater do 
montante total o importe creditado em benefício da demandante, referente ao “saque complementar”, discriminado no documento de 
pág. 146 dos autos que perfaz a monta de R$ 2.923,00 (dois mil e novecentos e vinte e três reais), sem acréscimo de encargos 
contratuais; b) o pagamento de danos morais fi xados no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por 
cento) ao mês, a partir da citação até a prolação da sentença, oportunidade em que passará a incidir unicamente a Taxa Selic, que 
engloba ambos os consectários; e, c) o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, pela parte ré, em 10% (dez por 
cento) sobre o valor da condenação”. 11. Após o trânsito em julgado do referido Acórdão, sendo remetidos os autos à origem, o então 
advogado da autora, ora agravada, que aqui fi gura como agravante, Sr. Isaac Mascena Leandro, requereu o seu cumprimento, 
apresentando memória de cálculos, que resultou no valor total de R$ 73.108,37 (setenta e três mil, cento e oito reais e trinta e sete 
centavos), referente à condenação (fl s. 317/322 dos autos principais). 12. Às fl s. 336/348 dos autos originários, a parte ré apresentou 
comprovante de pagamento da quantia de R$ 72.749,20 (setenta e dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), e, em 
vista disso, o recorrente requereu a liberação do referido montante, da seguinte forma: “a) R$ 66.135,64 (sessenta e seis mil, cento e 
trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), a título de indenização, na conta do patrono da parte autora, vez que possui poderes 
para requerer, retirar e sacar alvarás, conforme procuração fl s. 18 dos autos principais: Banco do Brasil Agência 1601-2 C. Corrente 
131313-4 Cláudio Vitor de Souza Martins Lôbo CPF 083.879.564-14 b) R$ 6.613,56 (seis mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e seis 
centavos), a título de Honorários Sucumbenciais em 10% (dez por cento), na conta: Banco do Brasil Agência 3186-0 C. Corrente 40.182-
X Mascena Pires Advogados Associados CNPJ 26.665.013/0001-73” 13. Após isso, a autora/agravada requereu às fl s. 351/361 dos 
autos principais, a “revogação e consequente destituição dos advogados constantes da procuração de fl s. 18 e substabelecimento de fl s. 
33/34, requerendo que os honorários contratuais sejam destacados em favor do advogado Isaac Mascena Leandro OAB/AL 11.966, 
constante da petição de fl s. 349/350, nos valores efetivamente contratados, no momento do ajuizamento da ação, qual seja: 20%(vinte 
por cento) sobre o valor bruto que está recebendo(...)”. 14. Para tanto, alegou que “inicialmente lhe foi cobrado R$100,00(CEM REAIS) 
e foi formalizado contrato de honorários advocatícios, conforme cópia anexa, o qual prevê a remuneração de 20%(vinte por cento) a 
título de honorários contratuais, acrescido de uma parcela de R$35,00(trinta e cinco reais), por ano, até a conclusão do processo”, e que 
após a obtenção do provimento jurisdicional favorável, procurou ao escritório jurídico, onde “lhe impôs um novo contrato de honorários, 
com valores que não foram os acertados inicialmente quando da contratação, majorando em 100%(CEM POR CENTO) o valor 
inicialmente contratado, motivo pelo qual a autora não concordou e se recusou a assinar o novo instrumento de contrato”. 15. Após isso, 
o Magistrado de primeiro grau determinou “a expedição dos competentes alvarás para liberação do montante depositado judicialmente 
da seguinte forma: (a) um alvará, em favor da parte autora, no valor de R$52.733,52 (cinquenta e dois mil setecentos e trinta e três reais 
e cinquenta e dois centavos) e eventuais acréscimos legais existentes; e (b) um alvará em favor dos advogados no valor dos honorários 
de sucumbência, R$ 6.613,56 (seis mil seiscentos e treze reais e cinquenta e seis centavos) acrescido dos honorários contratuais 
indicados pela autora no valor de R$13.402,12 (treze mil quatrocentos e dois reais e doze centavos), totalizando o montante de R$ 
20.015,68 (vinte mil e quinze reais e sessenta e oito centavos) e eventuais acréscimos legais existentes”. 16. Em desfavor do aludido 
entendimento, os agravantes opuseram Embargos de Declaração, que foram rejeitados, no entanto, o Juízo originário entendeu por 
chamar o feito a ordem, suspendendo os comandos acima exarados, determinando que “o levantamento da quantia depositada em juízo 
ser feita da seguinte forma: (a) um alvará, em favor da parte autora, no valor de R$ 52.733,52 (cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e 
três reais e cinquenta e dois centavos) e eventuais acréscimos legais existentes; e (b) um alvará em favor dos advogados no valor dos 
honorários de sucumbência, R$ 6.613,56 (seis mil seiscentos e treze reais e cinquenta e seis centavos) e eventuais acréscimos legais 
existentes”. É este comando judicial que os agravantes visam reformar. 17. Conforme bem consignado na Decisão combatida, existem 
muitos pontos controvertidos acerca da questão referente aos honorários contratuais no caso em análise, tanto em relação à legitimidade 
dos causídicos para a cobrança, quanto em relação ao instrumento contratual em si, onde a parte autora da demanda, ora agravada, 
alega desconhecer. 18. Neste particular, como destacado pelo Magistrado de primeiro grau “não obstante o art. 22, § 4º, da Lei n. 
8.906/1994 (Estatuto da OAB) possibilite a reserva nos próprios autos dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, no caso 
em exame tal dispositivo não poderá ser aplicado, tanto em razão da alegação de não conhecimento do instrumento contratual, como 
também pelo fato de ter havido a revogação do instrumento de mandato pela parte autora, a qual não se encontra mais representada 
pelos causídicos, sendo necessário portanto, o ajuizamento de ação autônoma com cognição ampla e irrestrita para discussão do 
vínculo contratual formalizada entre a requerente e os advogados”. 19. Enfi m, não se encontram presentes os requisitos para a 
concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, sobretudo ante a ausência da fumaça do bom direito, cabendo ao mérito o 
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esgotamento da pretensão. 20. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido para atribuição do efeito suspensivo, ante a ausência dos 
requisitos legais. 21. Ofi cie-se ao Juízo de origem dando ciência desta Decisão. 22. Intime-se a parte agravada, para, querendo, 
contraminutar este recurso, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, conforme art. 1019, inciso II do Código de Processo Civil/2015. 23. 
Cumpra-se, utilizando-se este ato processual como Ofício/Mandado. 24. Transcorrido o prazos estabelecido ou apresentada a devida 
manifestação, retornem-me os autos conclusos. 25. Publique-se. Maceió, 22 de junho de 2021. Fernando Tourinho de Omena Souza 
Desembargador - Relator

Agravo de Instrumento n.º 0803965-87.2021.8.02.0000
Desconto em folha de pagamento
1ª Câmara Cível
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Banco BMG S/A

Advogado : Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB: 7529/AL)
Agravado : FERNANDO ANTONIO VIEIRA VERAS

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA EM SEDE 
DE 1º GRAU DE JURISDIÇÃO. FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DO OBJETO CONFIGURADA. 01 - 
A cognição exauriente da Sentença absorve o alcance sumário da Decisão Interlocutória, acarretando na falta superveniente de um 
pressuposto de admissibilidade da insurgência, qual seja o interesse recursal, em sua faceta utilidade, pois não há nada mais útil 
a ser discutido nesta via. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 01. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido para 
atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Banco BMG S/A, objetivando modifi car Decisão do Juízo da 13ª Vara Cível da Capital 
que determinou a intimação pessoal do agravante para que o mesmo providenciasse a suspensão dos descontos em folha do benefício 
previdenciário do autor, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de sua intimação, em relação ao contrato discutido nos autos, sob 
pena incidir em multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 02. Em suas razões, 
o agravante aduziu, em síntese, que não houve desconto, uma vez que o cartão enviado estava bloqueado e não houve o desbloqueio 
pela parte autora, ora agravada. Sustentou, ainda, que os valores dispostos no extrato do INSS revelam, tão somente, o valor limite de 
desconto acaso houvesse a utilização do cartão. 03. Por fi m, pleiteou a suspensão da decisão objurgada e, no mérito, sua reforma. 04. 
É, em síntese, o relatório. 05. Analisando o processo originário no Sistema de Automação do Judiciário SAJ, vislumbra-se que no curso 
desse recurso foi prolatada sentença às fl s. 248/254 julgando parcialmente procedente a pretensão autoral. 06. Nessas situações, tem-
se que a prolação da Sentença alcança os fatos aqui discutidos, ensejando a falta superveniente de um pressuposto de admissibilidade 
da insurgência, qual seja o interesse recursal, em sua faceta utilidade, pois não há nada mais útil a ser discutido nesta via. 07. Em 
razão desse fato, tem-se por prejudicada a análise meritória deste Agravo de Instrumento, haja vista a perda superveniente do interesse 
recursal, já que não teria mais sentido ser realizado um Juízo Revisor por Órgão colegiado acerca de uma decisão interlocutória proferida 
nos autos em que já houve provimento jurisdicional fi nal. 08. O art. 932, inciso III, do Código de Processual Civil de 2015 possibilita 
ao Relator, através de Decisão Monocrática, não conhecer ao remédio insurgente sempre que este se mostre prejudicado, situação 
perfeitamente identifi cada no caso em epígrafe. Vejamos o referido dispositivo: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de 
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especifi camente os fundamentos da decisão recorrida; (...)” 09. Diante 
do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com supedâneo no art. 932, inciso III, do Código de Processual Civil, haja vista 
que houve a prolação de sentença pelo Juízo do primeiro grau de jurisdição. 10. Publique-se e, após o trânsito em julgado, arquive-se o 
feito, com a competente baixa na distribuição. 11. Cumpra-se, utilizando-se o presente ato processual como Ofício/Mandado. Maceió, 22 
de junho de 2021. Fernando Tourinho de Omena Souza Desembargador-Relator

Agravo de Instrumento n.º 0803969-27.2021.8.02.0000
Assunto não Especifi cado
1ª Câmara Cível
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : José Ledesvan Pereira dos Santos

Advogado : Emmanuel Ferreira Alves (OAB: 12211/AL)
Agravado : Estado de Alagoas

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021 01. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Antecipação dos 
Efeitos da Tutela Recursal, interposto pelo senhor José Ledsvan Pereira dos Santos, visando reformar a decisão proferida pela 17ª Vara 
Cível da Capital / Fazenda Estadual, que indeferiu seu pedido de tutela de urgência, deixando de suspender o processo administrativo 
nº 01206.0000018325/2019, instaurado para sua transferência ex offi  cio para a reserva a reserva remunerada. 02. Em suas razões (fl s. 
01/12), o agravante alegou que “(...) A transferência para a reserva remunerada ex offi  cio prevista no revogado art. 51, II, da Lei 
5.346/1992, era uma das modalidades de transferência do servidor público militar para a inatividade. (...) Contextualizando-se ao 
presente caso, em 06/08/2019, o Agravante passou a responder a processo administrativo de transferência para reserva remunerada, 
pelo motivo de haver ultrapassado 35 (trinta e cinco) anos de efetivo serviço, cconforme previa o art. 51, inciso II do Estatuto da Polícia 
Militar de Alagoas”. 03. Sucede, entretanto, que “(...) em 04/12/2019, sobreveio a promulgação da Lei estadual nº 8.209, pela qual foram 
promovidas alterações na Lei 6.514/2004 (Lei de promoções da PMAL e Bombeiros Militares) e na Lei 5.346/1992 (Estatuto dos Policiais 
Militares). Dentre tais alterações, fi cou expressamente revogada a modalidade de transferência compulsória para a reserva remunerada 
da PMAL. (...) Não sufi ciente, o artigo antecedente (3º), deu efeitos retroativos à lei de modo a alcançar todos os atos em curso a partir 
de 01/01/2019”. 04. Ao fi nal, concluiu que “(...) o Comando da Polícia Militar de Alagoas deveria ter automaticamente arquivado o 
processo 1206.18325/2019. Mas não o fez e continua se negando a fazê-lo. (...) processo encontra-se em estágio avançado, aguardando 
tão somente a juntada de Certidão de Tempo de Contribuição emitida pela Previdência Social”. 05. Requereu, assim, a antecipação de 
Tutela Provisória Recursal, para determinar a suspensão da tramitação do processo administrativo nº 01206.0000018325/2019, que 
versa sobre a exclusão do Agravante do serviço ativo ex offi  cio. 06. É, em síntese, o relatório. 07. Indo além, mesmo que em cognição 
rasa, observa-se que o presente recurso foi manejado tempestivamente, munido, aparentemente, dos documentos obrigatórios e 
necessários ao completo entendimento da lide em discussão, de sorte que seu conhecimento é imperativo. 08. Ademais, vale registrar 
que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do Código de Processo Civil/2015, porém, a 
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contrario senso, verifi ca-se que a situação posta gera o atendimento ao exigido no art. 1.015 do referido diploma legal. 09. Feitas estas 
considerações preliminares, passa-se a analisar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em tela, ou de deferir 
antecipadamente a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. 10. Neste momento, 
entendo importante delimitar os contornos deste recurso, o qual visa modifi car decisão do primeiro grau de jurisdição, que indeferiu a 
tutela provisória de urgência pleiteara pelo autor/agravante, visando a suspensão do processo administrativo nº 01206.0000018325/2019. 
11. Analisando os autos de origem, depreende-se que o senhor José Ledesvan Pereira dos Santos, ao propor Ação Ordinária, alegou 
que é ofi cial da Polícia Militar do Estado de Alagoas, com data de inclusão em 03/02/1984, ocupando atualmente o posto de Capitão 
QOA PM. Relatou, ainda, que em 06/08/2019, foi aberto processo de transferência ex offi  cio para a reserva remunerada (nº 
1206.18325/2019), sob o fundamento da extinta modalidade de transferência compulsória decorrente do cômputo de 35 anos de serviços 
prestado à Corporação militar, prevista no revogado Art. 51, inciso II, da Lei Estadual nº 5.346/1992. Salientou que, conquanto nos 
processos administrativos nº 1206.17171/2020 e 1206.239737/2020 tenha argumentado a ilegalidade da manutenção do procedimento, 
encontra-se em vias de ser excluído do serviço ativo. 12. Ocorre que, tal como bem demonstrando pelo Juiz de Primeiro Grau, de uma 
simples consulta à fi cha funcional do autor, verifi ca-se que seu ingresso na polícia Militar ocorreu em 03/02/1984. Corroborando tal 
informação, a certidão de folhas 21 dos autos, apontando que, em 06/08/2019, o autor possuía 35 anos, 06 (seis) meses e 03 três dias 
de efetivo serviço prestado à Corporação Militar. Ou seja, quando a publicação da Lei Estadual 8.209, de 04 de dezembro de 2019, o 
autor já possuía 35 (trinta e cinco) anos e 10 (dez) meses de serviço militar. Assim, não há como discutir que, quando o autor completou 
35 anos de serviço militar, a lei castrense, em vigor à época, obrigava a transferência ex offi  cio para a reserva remunerada. 13. Nesse 
contexto, sabe-se que a transferência ex offi  cio é ato vinculado, devendo ser cumprido de imediato, ou seja, por se tratar de transferência 
compulsória para a inatividade, concretizada a hipótese fática prevista na norma, a inativação deve ocorrer. Eventual demora para a 
conclusão do processo administrativo e o advento da lei nova não têm o condão de modifi car o ato jurídico perfeito, constituído na 
vigência da norma revogada. Nesse caso, o Decreto de transposição para a inatividade não constitui, extingue ou modifi ca direito, 
apenas declara a sua existência, diferentemente da passagem para a inatividade por ato voluntário do agente público, hipótese em que 
constituição do direito acontece quando do deferimento do pleito, podendo o requerente faculdade de desistir do pedido enquanto não 
editado o decreto de inativação. 14. Na transferência ex offi  cio do militar para a reserva remunerada, equivalente à aposentadoria 
compulsória do servidor civil, a impossibilidade de continuar em atividade sucede de modo imediato ao perfazer o limite para a 
permanência no serviço público, seja em razão da idade ou do tempo de serviço. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de 
Alagoas: “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA 
TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO PARA A RESERVA REMUNERADA. LIMITE DE IDADE. PATENTE DE CAPITÃO DA PM/AL. APELADO 
QUE ATINGIU A IDADE DE 57 (CINQUENTA E SETE) ANOS. TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE. ATO ADMINISTRATIVO 
VINCULADO. MATÉRIA REGULADA POR LEI ESPECÍFICA. EXEGESE DO ART. 49, INCISO II, C/C ART. 51, INCISO I, DA LEI 
ESTADUAL N.º 5.346/1992. COMPETÊNCIA DELEGADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 42, §1º, e 142, §3º, INCISO X, DA 
CF/88. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. 
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. (TJAL - 0710673-55.2015.8.02.0001 
- 3ª Câmara Cível - relator Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly - 23/04/2020.” 15. Diante dessas premissas, não vislumbro, ao menos 
em grau de cognição sumária, elementos sufi cientes para caracterização da Verossimilhança das Alegações do autor/agravante, já que 
o seu pretenso direito a Antecipação dos efeitos da Tutela Recursal não se apresenta em grau de probabilidade sufi ciente a concessão 
da medida. 16. Portanto, até que a pretensão da parte autora venha a ser amplamente debatida, com respeito as garantias do 
contraditório e da ampla defesa, no meu sentir, a decisão recorrida deve ser inteiramente mantida. 17. Diante do exposto, com lastro nos 
fatos e fundamentos jurídicos acima, INDEFIRO o pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal, por não verifi car a probabilidade 
do direito reivindicado pela parte autora/agravante, cabendo ao mérito o esgotamento da pretensão. 18. Dê-se ciência à 17ª Vara Cível 
da Capital / Fazenda Estadual. 19. Intime-se a agravada para, querendo, contraminutar este recurso no prazo de 15 (quinze) dias, 
conforme art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. 20. Transcorrido o prazo estabelecido ou apresentada a devida 
manifestação, remetam-se os autos à PGJ para emissão de parecer no prazo legal. 21. Cumpra-se, utilizando-se este ato processual 
como Ofício/Mandado. 22. Transcorrido o prazo ou apresentada a devida manifestação, retornem-me os autos conclusos. 23. Publique-
se. Maceió, 22 de Junho de 2021. Fernando Tourinho de Omena Souza Desembargador-Relator

Agravo de Instrumento n.º 0804134-74.2021.8.02.0000
Interpretação / Revisão de Contrato
1ª Câmara Cível
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : JOSE CUPERTINO DOS ANJOS NETO

Advogado : Kellper Jairo Alves de Lima (OAB: 11755/AL)
Agravado : Banco J Safra S/A

DECISÃO MONOCRÁTICA/OFÍCIO/MANDADO 1º CC Nº ______/2021 AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO 
FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 01 - É intempestivo o agravo de instrumento interposto após o 
prazo legal previsto no § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil de 2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 
01. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por José Cupertino dos Anjos Neto, objetivando 
modifi car Decisão do Juízo da 12ª Vara Cível da Capital que condenou o(a) agravante em litigância de má-fé por ter distribuído uma 
ação revisional de contrato, contrariando supostamente precedentes jurisprudenciais, tampouco permitiu a continuidade da ação sem a 
juntada do contrato bancário. 02. Da leitura do§ 5º do art. 1.003 do CPC/2015, extrai-se que a parte tinha o prazo máximo de 15 (quinze) 
dias para interpor seu recurso, contados em dias úteis. 03. No caso dos autos, a decisão rechaçada foi prolatada em 29.04.2021, 
tendo sido disponibilizada no DJE em 30.04.2021, com início do prazo em 04.05.2021, de modo que o prazo para interposição do 
recurso seria até o dia 24.05.2021 (segunda-feira). Evidenciado que o recurso somente foi interposto em 25.05.2021 (terça-feira), tem-
se por induvidosa a sua intempestividade. 04. Assim, ausente um dos pressupostos de admissibilidade, denota-se que o recurso é 
manifestamente inadmissível, fato que possibilita um provimento jurisdicional monocrático, amparado no art. 932, inciso III, do Código de 
Processo Civil de 2015, não se conhecendo do agravo manuseado. 05. Diante do exposto, com arrimo na combinação legal entre o art. 
1003, § 5º, e o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento em razão da 
sua intempestividade. 06. Transitada em julgada a presente decisão, arquive-se o presente feito. 07. Publique-se. Maceió, 22 de junho 
de 2021. Fernando Tourinho de Omena Souza Desembargador-Relator

Agravo de Instrumento n.º 0804191-92.2021.8.02.0000
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Busca e Apreensão
1ª Câmara Cível
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Banco Itaúcard S/A

Advogado : Claudio Kazuyoshi Kawasaki (OAB: 122626/SP)
Agravado : JOSE LUCIANO TEIXEIRA DE LIMA

DECISÃO MONOCRÁTICA/OFÍCIO/MANDADO 1ª CC Nº ____ AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 
DESPACHO DETERMINANDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA A FIM DE DEMONSTRAR QUE A MORA EFETIVAMENTE FOI 
CIENTIFICADA JUNTO AO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE GRAVAME À PARTE. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA 
DO REQUISITO INTRÍNSECO DO CABIMENTO. 01 - Analisando a admissibilidade do presente agravo de instrumento, observo que o 
ato judicial atacado se refere a um despacho, cuja determinação da Magistrada foi apenas no sentido de ser intimada a parte autora para 
demonstrar razões de fato ou de direito de que a mora efetivamente foi cientifi cada junto ao devedor, através de protesto ou de notifi cação 
extrajudicial entregue no endereço do réu com aviso de recebimento. 02 - Segundo o art. 1.001 do Código de Processo Civil de 2015, os 
despachos são irrecorríveis, sendo passíveis de impugnação apenas quando acarretarem algum tipo de gravame à parte. 03 - No 
presente caso, não houve o enfrentamento da pretensão do proponente, deferindo ou indeferindo o pleito para a expedição do mandado 
de busca e apreensão, pelo que desprovido o ato jurisdicional de cunho decisório. 04 - Ausente um pressuposto de admissibilidade 
recursal, ou seja, o cabimento, o agravo de instrumento está manifestamente inadmissível, o que possibilita o seu não conhecimento, até 
de forma monocrática. RECURSO NÃO CONHECIDO. 01. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar para concessão de 
efeito suspensivo, interposto pelo Banco Itaucard S/A, objetivando modifi car ato judicial do Juízo da 1ª Vara de Rio Largo / Cível e da 
Infância e Juventude, que determinou que o autor, ora agravante, demonstrasse razões de fato ou de direito de que a mora efetivamente 
foi cientifi cada junto ao devedor, através de protesto ou de notifi cação extrajudicial entregue no endereço do réu com aviso de 
recebimento. 02. Em suas razões, o banco agravante alegou que não haveria necessidade de emenda à inicial, uma vez que teria 
comprovado a notifi cação em mora. Aduziu, ainda, que enviou a notifi cação para o endereço informado no contrato, de modo que a mora 
estaria comprovada através do respectivo Aviso de Recebimento. 03. No pedido, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente 
recurso afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil e após, 
deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3º do Decreto Lei 911/69.. 04. É, em síntese, o relatório. 05. Inicialmente, 
cumpre salientar que o Código de Processo Civil prevê o agravo de instrumento como sendo recurso cabível contra decisões 
interlocutórias, senão vejamos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas 
provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou 
posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou 
inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modifi cação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - 
redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. 
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou 
de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. 06. Entende-se por Decisão interlocutória, segundo 
conceito emanado pelo próprio legislador, todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o (art. 203, § 
2º do Código de Processo Civil). 07. Nesta intelecção de ideias, faz surgir a necessidade de, ao ser realizado o juízo de admissibilidade, 
ser verifi cada, inicialmente, a presença do requisito intrínseco do cabimento, coadunando-se este à adequação do recurso utilizado pela 
parte. 08. Analisando a admissibilidade do presente agravo de instrumento, observo que o ato judicial atacado se refere a um despacho, 
cuja determinação da Magistrada foi apenas no sentido de ser intimada a parte autora para demonstrar razões de fato ou de direito de 
que a mora efetivamente foi cientifi cada junto ao devedor, através de protesto ou de notifi cação extrajudicial entregue no endereço do 
réu com aviso de recebimento. Vejamos parte do respectivo ato judicial impugnado: Nestas condições, sem mais delongas, à vista dos 
princípios da primazia da decisão de mérito, da cooperação e da proibição do comportamento contraditório, decorrentes do Código de 
Processo Civil, determino a intimação da parte autora, por seu advogado, para que, no prazo de 15(quinze) dias, demonstre razões de 
fato ou de direito de que a mora efetivamente foi cientifi cada junto ao devedor, através de protesto ou de notifi cação extrajudicial 
entregue no endereço do réu com aviso de recebimento. 09. Segundo o art. 1.001 do Código de Processo Civil de 2015, os despachos 
são irrecorríveis, sendo passíveis de impugnação apenas quando acarretarem algum tipo de gravame à parte. 10. No presente caso, 
não houve o enfrentamento da pretensão do proponente, deferindo ou indeferindo o pleito para a expedição do mandado de busca e 
apreensão, pelo que desprovido o ato jurisdicional de cunho decisório. 11. Apenas após o enfrentamento efetiva da liminar, seja deferindo 
totalmente, parcialmente ou indeferindo é que nascerá para o insatisfeito o interesse recursal. 12. Nesse sentido, necessário conferir o 
conteúdo dos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
PROCESSO CIVIL. (CPC/2015). DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CORREÇÃO DE EQUÍVOCO DA 
CORTE ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE GRAVAME ÀS PARTES. IRRECORRIBILIDADE. 
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (AgInt no AREsp 1708653/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021) AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 
REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. 
IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Constatado que os embargos de 
divergência em matéria criminal foram opostos sem a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento, a Presidência desta 
Corte proferiu despacho, determinando a intimação da parte recorrente para realizar o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 
cinco dias corridos (art. 798 CPP), sob pena de não conhecimento do recurso. 2. No entanto, despachos, por não terem conteúdo 
decisório, não comportam recursos, especialmente de agravo. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos EDcl no 
AgRg nos EDcl nos EAREsp 1808156/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 
28/05/2021) 13. Realizando uma incursão no caso concreto, não vislumbro qualquer conteúdo decisório no provimento jurisdicional ora 
atacado, tendo o Juízo a quo proferido apenas um despacho determinando que a parte demandante demonstrasse razões de fato ou de 
direito de que a mora efetivamente foi cientifi cada junto ao devedor. 14. Assim, ausente um pressuposto de admissibilidade recursal, 
qual seja o cabimento, o agravo de instrumento está manifestamente inadmissível, o que possibilita que a Decisão ocorra de forma 
monocrática, em atenção à economia processual, derivada do princípio constitucional da razoável celeridade na tramitação de feitos (art. 
5º, inciso LXXVIII, da CF/88), pelo que não deve o presente recurso ser conhecido. 15. Diante do exposto, sem maiores elucubrações, 
com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, diante da ausência 
do requisito intrínseco da adequação do recurso, qual seja o cabimento, uma vez que o comando judicial atacado não possui conteúdo 
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decisório, até porque posteriormente haverá uma decisão interlocutória sobre a matéria. 16. Comunique-se ao Juízo de origem, 
cientifi cando-o da presente decisão. 17. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito, com a competente baixa na distribuição. 18. 
Cumpra-se, utilizando-se o presente ato processual como Ofício/Mandado. 19. Publique-se. Maceió, 22 de junho de 2021. Fernando 
Tourinho de Omena Souza Desembargador-Relator

Agravo de Instrumento n.º 0804207-46.2021.8.02.0000
Cartão de Crédito
1ª Câmara Cível
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Banco Bradesco Financiamentos S/A

Agravada : Master Operadora Turística Ltda- EPP

DECISÃO /MANDADO/OFÍCIO N. /2021. 01. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo 
Banco Bradesco Finanancimentos S.A., visando reformar decisão proferida em sede de liquidação de Sentença pelo Juízo da 10ª Vara 
Cível da Capital (31/08/2020), que foi modifi cada por Decisão proferida (05/05/2021) nos embargos opostos pela empresa agravada, 
nos seguintes termos: Decisão de 31/08/2021 (fl s. 295/302 dos autos originais) “1- Em relação aos valores apresentados às fl s. 51/59 e 
92/95, os mesmos devem ser corrigidos monetariamente a partir da data de cada compensação indevida, pelo INPC, e, a partir da data 
da citação, passará a incidir juros, tão somente pela taxa Selic, que comporta juros e correção monetária; 2- Em relação à repetição do 
indébito, em dobro, referentes à rubrica Gastos Cartão de Crédito, valores estes apresentados às fl s. 60/65 e 96/97, também devem ser 
atualizados pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo, e, a partir da data da citação, passará a incidir tão somente a taxa Selic, que 
comporta juros e correção monetária; 3- Os danos morais devem ser mantidos na forma apresentada às fl s. 171, considerando-se que 
não houve impugnação nesse sentido; 4- Restituição do valor das custas iniciais, com atualização monetária pelo INPC, a partir da data 
de seu efetivo pagamento; 5- Honorários de sucumbência em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado das condenações, sem que 
o cálculo incida sobre o valor devido a título de astreintes; 6- Informe se valor da multa, fi xada em R$ 1.000,00 ( hum mil reais) diários, 
incidente a partir da data da juntada do AR que intimou a demandada para o cumprimento da obrigação(fl s. 112), até setembro de 2017 
(data informada na planilha de fl s. 145),atingiu o montante de R$ 306.599,89 (trezentos e seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e 
oitenta e nove centavos), incidindo apenas correção monetária, pelo INPC, a partir de sua fi xação defi nitiva, ou seja, a partir da sentença 
até a suso mencionada data. Outrossim, não tendo sido, ainda, atingido o montante devido, deverá informar o valor atual. Do retorno 
dos autos da Contadoria Judicial, dê- se vistas dos autos às partes litigantes, para requererem o que de seus interesses, no prazo de 
05 (cinco) dias. Outrossim, não sendo possível que os cálculos sejam realizados pela contadoria, face sua complexidade, venham-me 
os autos conclusos para que seja averiguada a possibilidade de realização de perícia contábil”. Decisão de 05/05/2021 (fl s. 324/326 
dos autos originais) “Isto posto, acolho os aclaratórios em exame, para determinar que, onde se lê, na fundamentação e na parte 
dispositiva, Em relação à repetição do indébito, em dobro, referentes à rubrica Gastos Cartão de Crédito, valores estes apresentados às 
fl s. 60/65 e 96/97 [...], leia-se: Em relação à repetição do indébito, em dobro, referentes à rubrica Gastos Cartão de Crédito, valores estes 
apresentados às fl s. 161/169 [], uma vez que os documentos de fl s. 161/169 compreendem os de fl s. 60/65 e 96/97, além de incluírem 
os novos descontos. Outrossim, remetam-se os presentes autos à Contadoria Judicial para que promova o cálculo da liquidação de 
sentença, nos termos do decisum de fl s. 295/302, observando-se as alterações aqui realizadas”. 02. Em suas razões, o agravante 
sustentou as teses de possibilidade de redução das astreintes ex offi  cio, com lastro no art. 537, §1º, do CPC/2015 e informativo nº 691 
do STJ, além da necessidade de modifi cação da periodicidade da multa, de modo compatível com a espécie e natureza da obrigação 
de fazer imposta. Ao fi m, pugnou pela suspensão da execução até julgamento do agravo de instrumento interposto e, no mérito, pela 
drástica redução do valor das astreintes. 03. É, em síntese, o Relatório. 04. Em primeiro lugar, vale registrar que o caso em tela não se 
enquadra nas hipóteses de aplicação do art. 932, incisos III e IV do Código de Processo Civil/2015, porém, a contrario senso, verifi ca-
se que a situação posta gera o atendimento ao exigido no art. 1.015 do referido diploma legal. 05. Observa-se, em cognição rasa, que 
o presente recurso foi manejado tempestivamente, munido, aparentemente, dos documentos obrigatórios e necessários ao completo 
entendimento da lide em discussão, de sorte que seu conhecimento é imperativo. 06. Feitas estas considerações preliminares, passa-se 
a analisar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em tela, ou de deferir antecipadamente a pretensão recursal, nos 
termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil/2015. 07. Insurge-se a parte agravante contra Decisão proferida pelo Juízo 
de origem que determinou a realização dos cálculos das astreintes em sede de liquidação, em observância à Decisão de fl s. 98/107 
(numeração dos autos de origem), que fi xou a multa, limitando sua incidência ao valor atribuído à causa. 08. De ser ver que no âmbito do 
processo de primeiro grau o recorrente não se insurgiu contra a fi xação da multa, nem do limitador imposto, sendo certo que o processo 
de liquidação foi conduzido levando-se em conta os parâmetros estabelecidos na Sentença, que manteve os termos da medida liminar, 
sem que houvesse a interposição de recurso apelatório visando a desconstituição da decisão de mérito. 09. Para além disso, cumpre 
destacar que o agravante não demonstrou o perigo de dano que estaria passível de suportar com a manutenção da Decisão proferida, 
não sendo admissível a suspensão da Decisão por mera presunção. 10. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, 
por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, cabendo ao mérito o esgotamento da pretensão recursal. 11. Dê-se ciência 
ao Juízo da 10ª Vara Cível da Capital. 12. Intime-se a agravada para, querendo, contraminutar este recurso no prazo de 15 (quinze) dias, 
conforme art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. 13. Cumpra-se, utilizando-se este ato processual como Ofício/Mandado. 
14. Transcorrido o prazo ou apresentada a devida manifestação, retornem-me os autos conclusos. 15. Publique-se. Maceió, 22 de junho 
de 2021. Fernando Tourinho de Omena Souza Desembargador-Relator

Agravo de Instrumento n.º 0804241-21.2021.8.02.0000
Contratos Bancários
1ª Câmara Cível
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Banco Daycoval S/A

Advogado : Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB: 7529/AL)
Agravada : TEREZINHA FERREIRA

DECISÃO /MANDADO/OFÍCIO N. /2021. 01. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar para concessão do efeito 
suspensivo, interposto pelo Banco Daycoval S/A, objetivando modifi car Decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Penedo/
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AL, que deferiu pedido liminar e determinou que o agravante suspenda os descontos realizados no benefício previdenciário da parte 
autora (benefício de nº. 170.169.690-5), relativos ao referente ao contrato de n. 50-9134019/21, sob pena incidir em multa diária no 
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto efetuado de forma irregular, nos termos do art. 536, §1º, c/c 537, caput, do 
CPC. 02. Em suas razões, o agravante salientou, preliminarmente, a confusão nos termos do julgado quanto à periodicidade da multa, 
entendendo que, por tratar de obrigação de natureza mensal e tendo sido a multa arbitrada por descumprimento, subentende-se que a 
periodicidade também se dá se forma mensal, apenas tendo havida uma confusão do magistrado. 03. Além disso, defendeu, em síntese, 
a legalidade do contrato, pontuando que a parte agravada o aderiu de livre e espontânea vontade, tomando ciência de todas as cláusulas 
no momento da aludida contratação. No mais, explicitou que a estipulação da multa na forma constante na decisão guerreada mostrasse 
desarrazoada e desproporcional. 04. Por fi m, pleiteou a suspensão da decisão objurgada e, no mérito, sua reforma. 05. É, em síntese, 
o relatório. 06. Em primeiro lugar, vale registrar que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses de aplicação do art. 932, incisos 
III e IV, do Código de Processo Civil/2015, porém, a contrario senso, verifi ca-se que a situação posta gera o atendimento ao exigido 
no art. 1.015 do referido diploma legal. 07. Observa-se, em cognição rasa, que o presente recurso foi manejado tempestivamente, 
munido, aparentemente, dos documentos obrigatórios e necessários ao completo entendimento da lide em discussão, de sorte que 
seu conhecimento é imperativo. 08. Feitas estas considerações preliminares, passa-se a analisar a possibilidade de atribuição de efeito 
suspensivo ao recurso em tela, ou de deferir antecipadamente a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de 
Processo Civil/2015. 09. Neste momento, entendo importante delimitar os contornos deste recurso, o qual visa modifi car Decisão do 
primeiro grau de jurisdição que deferiu pleito liminar e determinou que o Banco Daycoval S/A suspenda os descontos realizados no 
benefício previdenciário da parte autora (benefício de nº. 170.169.690-5), relativos ao referente ao contrato de n. 50-9134019/21, sob 
pena de incidência de multa. 10. De maneira sucinta, o agravante pretende a reforma da Decisão supramencionada, uma vez que, 
segundo o mesmo, não restou demonstrada a verossimilhança das alegações. 11. Enfi m, pelo que se depreende dos autos, na ação 
principal foi narrado que (...) A demandante é pensionista pelo INSS. Ocorre que, no mês de abril de 2021, quando a demandante foi 
sacar seu benefício junto ao Banco do Bradesco, lhe foi informado que existia um valor em sua conta de n°.24492-9, agência 3171, no 
montante de R$: 799,32 (setecentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos), que tal valor era referente a um empréstimo junto 
ao banco demandado. (...) É de aclarar, que a demandada não fez o empréstimo em pleito, tão pouco autorizou o banco demandado 
celebrar qualquer empréstimo junto ao seu benefício, por esta razão, fará o depósito em juízo no valor depositado em sua conta 
referente ao empréstimo sob contrato de n°.50-9134019/21 (...). 12. Em virtude dos elementos probatórios colacionados aos autos, 
observa-se a verossimilhança das alegações da parte consumidora, notadamente pelo documento que comprova o valor creditado 
em sua conta e pela sua afi rmação de não ter realizado empréstimo algum, o que deixa clarividente, pelo menos neste instante de 
cognição rasa, a ausência do fumus boni iuris do agravante. 13. Por outro lado, o dano é evidente, sobretudo porque existe alto risco 
da autora sofrer com descontos em sua pensão sem que se tenha absoluta certeza da regularidade de tais descontos, sendo clara 
a necessidade de manutenção da decisão vergastada, já que patente o perigo inverso. 14. Não há que se falar em irreversibilidade 
da medida, já que a improcedência da ação principal, com o reconhecimento da regularidade do contrato, conduz ao retorno dos 
descontos e a parte consumidora será compelida a pagar as parcelas pretéritas, independente de sua margem consignável, até porque 
o pagamento pode ser feito sem desconto em folha. 15. Ademais, no que concerne à multa, esta apenas será devida no caso de a parte 
agravante descumprir a decisão judicial, sendo, na verdade, uma forma de compelir o devedor a satisfazer a sua obrigação frente ao 
credor, buscando conferir efetividade ao provimento jurisdicional. 16. No caso concreto, observo que na decisão objurgada houve certa 
incompatibilidade com relação à periodicidade da multa, já que o magistrado fi xou multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 
para cada desconto efetuado de forma irregular, todavia, considerando que foi utilizada a expressão para cada desconto efetuado, 
entendo que a multa deverá ser aplicada seguindo tal raciocínio, ou seja, a periodicidade da sanção deverá ocorrer a cada desconto e 
não diariamente. 17. Acerca do valor arbitrado, não se vislumbra afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo 
que tenho por bem manter o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido, fi xando, apenas, limite no montante de 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por se tratar do atual entendimento desta Câmara. 18. Diante do exposto, DEFIRO em parte o pedido 
para atribuição do efeito suspensivo requestado, tão somente para manter o valor da sanção em R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada 
desconto indevido e para fi xar a limitação da multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo os demais termos da decisão 
objurgada, cabendo ao mérito o esgotamento da pretensão. 19. Dê-se ciência ao Juízo de origem acerca da presente decisão. 20. 
Intime-se a parte agravada para, querendo, contraminutar este recurso no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 1019, inciso II, do 
Código de Processo Civil/2015. 21. Cumpra-se, utilizando-se este ato processual como Ofício/Mandado. 22. Transcorrido o prazo ou 
apresentada a devida manifestação, retornem-me os autos conclusos. 23. Publique-se. Maceió, 22 de junho de 2021. Fernando Tourinho 
de Omena Souza Desembargador-Relator

Agravo de Instrumento n.º 0804404-98.2021.8.02.0000
Honorários Periciais
1ª Câmara Cível
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Hapvida Assistência Médica Ltda

Advogada : Valquíria de Moura Castro Ferreira (OAB: 6128/AL)
Advogado : Telmo Barros Calheiros Júnior (OAB: 5418/AL)
Advogado : Walmar Paes Peixoto (OAB: 3325/AL)
Agravado : José Roberto Granja e Cia
Advogado : Paulo Silveira de Mendonça Fragoso (OAB: 6662/AL)

DECISÃO/ OFÍCIO/MANDADO 1ª CC Nº ________ 01. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, 
interposto por Hapvida Assistência Médica LTDA, objetivando modifi car a Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Capital, que 
indeferiu o pedido de impugnação ao perito nomeado, mantendo o Sr. Fábio Antônio Freire, como perito judicial. 02. Alegou a agravante 
que o perito nomeado não comprovou conhecimento específi co na área médico-contábil, condição imprescindível para a análise da 
prova essencial para o deslinde da causa, sendo necessária a destituição do perito nomeado, sob pena de cerceamento de defesa. 03. 
No pedido, requereu atribuição do efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão da decisão agravada, para que no mérito 
seja, substituído o perito por profi ssional com a especialização necessária. 04. É, em síntese, o relatório. 05. Em primeiro lugar, vale 
registrar que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses de aplicação do art. 932, incisos III e IV do Código de Processo Civil/2015, 
porém, a contrario senso, verifi ca-se que a situação posta gera o atendimento ao exigido no art. 1.015 do referido diploma legal. 06. 
Observa-se, em cognição rasa, que o presente recurso foi manejado tempestivamente, munido, aparentemente, dos documentos 
obrigatórios e necessários ao completo entendimento da lide em discussão, de sorte que seu conhecimento é imperativo. 07. Feitas 
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estas considerações preliminares, passa-se a analisar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em tela, ou de 
deferir antecipadamente a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil/2015. 08. Neste momento, 
entendo importante delimitar os contornos deste recurso, o qual visa modifi car Decisão do primeiro grau de jurisdição que, indeferiu 
pedido de substituição do perito nomeado. 09. Analisando os autos, observa-se que a agravada intentou ação de cobrança no valor de 
R$ 487.331,83 (quatrocentos e oitenta e sete mil, trezentos e trinta e uma reais e oitenta e três centavos), em desfavor da agravante, por 
força de inadimplência de contrato de prestação de serviços, notadamente uma clínica médica, especialista na área de dermatologia. 
10 A parte agravante ao se manifestar nos autos, afi rmou que a perícia médico-contábil seria imprescindível para o deslinde da causa, 
ocasião em que o Magistrado de 1º grau deferiu o pleito, determinando a nomeação do perito Sr. Fábio Antônio Freire Gaia, que aceitou 
o encargo e anexou proposta dos honorários. 11. Após a nomeação do perito, a parte agravante requereu a intimação do mesmo, com 
o intuito de aferir junto ao perito se o mesmo possuía experiencia na área médico-contábil, já que os documentos colacionados pelo 
mesmo, não comprovavam mencionada especialidade, no que foi atendido pelo Magistrado. 12. Após a intimação do perito e seus 
esclarecimentos, a agravante insistiu que o perito não possuía capacidade técnica, requerendo sua substituição, o que foi indeferido. 
13. Analisando as provas carreadas aos autos, não se observa nenhuma prova que demonstre que o perito não tem qualifi cação técnica 
para a realização da prova pleiteada. Ademais, o mesmo quando intimado para esclarecer acerca de tal fato, afi rmou peremptoriamente 
que tem capacidade técnica para exercer o mister, de forma, que não há como haver a exclusão do perito, sem a comprovação de que 
o mesmo não possui condições para tanto. 14. Ademais, não há que se falar em prejuízo para parte, posto que durante a realização da 
perícia, poderá indicar assistente e requisitos, e acaso, o perito nomeado não consiga esclarecer nem realizar a prova pleiteada, aí sim, 
poderá se falar em substituição do mesmo. 15. Diante do exposto, INDEFIRO, o pedido para concessão de efeito suspensivo, mantendo 
a decisão atacada. 16. Dê-se ciência ao Juízo do 1º grau do conteúdo desta decisão. 17. Intime-se a parte agravada, para, querendo, 
contraminutar este recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 1019, inciso II do Código de Processo Civil/2015. 18. Cumpra-se, 
utilizando-se este ato processual como Ofício/Mandado. 19. Transcorrido o prazos estabelecido ou apresentada a devida manifestação, 
retornem-me os autos conclusos. 20. Publique-se. Maceió, 22 de junho de 2021 Fernando Tourinho de Omena Souza Desembargador 
- Relator

Agravo de Instrumento n.º 0804415-30.2021.8.02.0000
Assunto não Especifi cado
1ª Câmara Cível
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Ministério Público do Estado de Alagoas

Agravada : JOSENILDA DA COSTA SILVA
Advogado : Edival Ferreira Gonçalves Filho (OAB: 17525/AL)
Agravado : FERNANDO FLORIANO DA SILVA
Advogado : Edival Ferreira Gonçalves Filho (OAB: 17525/AL)

DECISÃO /OFÍCIO/MANDADO 1ª CC _______________ 01. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido para atribuição do 
efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público do estado de Alagoas, irresignado com a Decisão proferida pelo Juízo do único 
Ofício da Comarca de Igaci, que indeferiu requerimento de fl s. 22/27, determinando nova intimação do parquet para novo parecer, no 
prazo de 15 (quinze) dias. 02. Em suas razões, o agravante alegou, que os autores da demanda entraram com petição de ação de 
divórcio consensual, pleiteando homologação do acordo, inclusive quanto a guarda e alimentos dos fi lhos, ocasião em o processo foi 
encaminhado para o Ministério Público, que considerando o melhor interesse das crianças e entendendo que no acordo não restaram 
claros os pontos quanto a guarda e alimentos, pugnou pela realização de algumas diligências, que foram indeferidas. 03. Nestes termos, 
e visando o melhor interesse das crianças, pleiteou liminarmente, que seja determinado que os agravados especifi quem como será 
exercida a guarda das crianças, com a indicação do domicílio de referência e garantia do convívio entre os irmãos, esclarecendo 
a prestação de alimentos e que seja ofertado pelo Estado, através do SUAS de Igaci o acompanhamento das crianças por equipe 
multidisciplinar, pugnando, no mérito, pela reforma da decisão vergastada. 04. É, em síntese, o relatório. 05. Em primeiro lugar, vale 
registrar que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses de aplicação do art. 932, incisos III e IV do Código de Processo Civil/2015, 
porém, a contrario senso, verifi ca-se que a situação posta gera o atendimento ao exigido no art. 1.015 do referido diploma legal. 06. 
Observa-se, em cognição rasa, que o presente recurso foi manejado tempestivamente, munido, aparentemente, dos documentos 
obrigatórios e necessários ao completo entendimento da lide em discussão, de sorte que seu conhecimento é imperativo. 07. Feitas 
estas considerações preliminares, passa-se a analisar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em tela, ou de deferir 
antecipadamente a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil/2015. 08. Neste momento, entendo 
importante delimitar os contornos deste recurso, o qual visa modifi car decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de diligências do 
Ministério Público, determinando a emissão de novo parecer. 10. Analisando os autos, observa-se que os agravados intentaram ação de 
divórcio consensual, onde afi rmaram que exerceriam a guarda compartilhada dos três fi lhos, pontuando que um está sob os cuidados 
da avó paterna, outra da mãe e um com o genitor, além de esclarecerem que cada genitor arcariam com a metade das despesas das 
crianças. 11. Diante do pleito de homologação de acordo e considerando a existência de infante, os autos foram encaminhados para o 
Ministério Público, que de início entendeu pela não homologação do acordo, e pleiteou a realização de diligências, tendo em vista que a 
questão da guarda, alimentos e convívio entre os irmãos não fi caram claras na petição. 12. O Magistrado de 1º grau, indeferiu o pleito, 
aduzindo inexistir comprovação de prejuízo na homologação do acordo formulado, circunstância que viabilizaria um aditivo no petição do 
acordo, o que não ocorreu no caso em comento. 13. Analisando os requisitos da concessão da tutela recursal, qual seja, probabilidade 
do direito e perigo da demora, não consigo vislumbra neste momento, o último requisito, já que não se observa nos autos qualquer 
indício de que as crianças estejam em situação de risco, bem como, as diligências pleiteadas não revelam risco de perecimento, acaso 
não sejam deferidas em lapso temporal curto. 14. Nestes termos, ante a ausência de perigo da demora, deixo para me pronunciar 
acerca do pleito, no mérito recursal, após a oitiva dos agravados e da Procuradoria Geral da Justiça. 15. Diante do exposto, INDEFIRO 
o pedido para atribuição do efeito suspensivo, ante a ausência do perigo da demora, mantendo a decisão vergastada. 16. Dê-se ciência 
da presente decisão ao Juízo de 1º grau. 17. Intime-se a parte agravada, para, querendo, contraminutar este recurso, no prazo de 15 
(quinze) dias, conforme art. 1019, inciso II do Código de Processo Civil/2015. 18. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça 
para emissão de parecer, no prazo legal. 19. Cumpra-se, utilizando-se este ato processual como Ofício/Mandado, mantendo os autos 
em segredo de Justiça, devendo constar no cadastro, o Ministério Público Estadual, como parte agravante. 20. Transcorridos os prazos 
estabelecidos ou apresentadas as devidas manifestações, retornem-me os autos conclusos. 21. Publique-se. Maceió, 22 de junho de 
2021 . Fernando Tourinho de Omena Souza Desembargador-Relator
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Agravo de Instrumento n.º 0804505-38.2021.8.02.0000
Contratos Bancários
1ª Câmara Cível
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Banco Ficsa S/A

Advogada : Fernanda Rafaella Oliveira de Carvalho (OAB: 32766/PE)
Agravada : MARIA ELIZABETE DA SILVA ASSUNÇÃO

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O 
QUE FOI DECIDIDO E AS RAZÕES RECURSAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FALTA DE REGULARIDADE 
FORMAL. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 01. Trata-se de Agravo de Instrumento, com 
pedido liminar para concessão do efeito suspensivo, interposto por Banco C6 Consignado S.A. (“C6 Consig” e antigo Banco Ficsa S.A.), 
objetivando modifi car Decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Capital que, segundo o agravante, deferiu a suspensão dos 
descontos, referente ao contrato de empréstimo consignado, sob o argumento de que a parte agravada estava sofrendo descontos que 
não havia autorizado, estipulando, ainda, multa mensal em caso de descumprimento no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais). 02. Antes 
de avançar no exame da questão de mérito trazida no presente recurso, impõe-se o exame dos requisitos necessários à sua 
admissibilidade. 03. Dito isso, a doutrina costuma adotar a classifi cação binária dos requisitos de admissibilidade recursais, pondo-se de 
um lado os denominados pressupostos intrínsecos, concernentes à própria existência do poder de recorrer, e do outro os chamados 
requisitos extrínsecos, relativos ao modo de exercê-lo. 04. Deste modo, compreendem-se no primeiro grupo o cabimento, a legitimidade 
e o interesse para recorrer, assim como a inexistência de fato impeditivo ou modifi cativo do direito de recorrer. Já no segundo grupo, 
encontram-se a tempestividade, a regularidade formal e o preparo. 05. Fixados esses parâmetros, tenho que o apelante demonstrou o 
preenchimento dos requisitos intrínsecos, assim como os requisitos da tempestividade e do preparo. Contudo, não restou demonstrada 
a regularidade formal do recurso, conforme passarei a expor. 06. De uma leitura do artigo 1.016 do Código de Processo Civil atual, 
extraio que o agravo de instrumento deve indicar, expressamente, dentre os requisitos ali constantes, os fundamentos de fato e de direito 
do pedido de reforma ou de invalidação da Decisão, circunstância esta que tem a força de delimitar o objeto da demanda. Desse modo, 
por ser o recurso uma extensão do direito de ação, as razões do recurso devem guardar similitude não só com o que foi decidido, mas 
também com os fatos e fundamentos empregados pela parte em sua petição inicial. 07. Ao comentar o supramencionado dispositivo 
legal, o processualista Nelson Nery Junior destacou que, in verbis: “O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de uma ação 
civil. A petição de recurso é assemelhável à peça inaugural, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito e o pedido. Tanto 
é assim que já se afi rmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam 
a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fi xando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso (...) As razões de 
recurso são elemento indispensável para que o tribunal, ao qual se dirige, possa julgá-lo, ponderando-as em confronto com os motivos 
da decisão recorrida que lhe embasaram a parte dispositiva (...) Tem prevalecido, em doutrina e jurisprudência, o entendimento ora 
defendido, de que a ausência de razões de recurso acarreta o não conhecimento”. (Teoria Geral dos Recursos. 6ª ed. São Paulo: RT, 
2004, pp 377-379). 08. Cumpre observar, neste instante, que a ausência de correlação entre o que foi pedido, decidido e as razões de 
insurgência constantes no agravo de instrumento é causa do não conhecimento do recurso, ante a ausência de regularidade formal, 
consoante vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, cujo precedente trago abaixo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA 
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 
DESCABIMENTO. I (...) II - Razões de agravo interno que não impugnam especifi camente os fundamentos da decisão agravada, o que, 
à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus dos Agravantes. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, 
combinado com o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. III (...) IV (...) V - Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1576440/
RS, Rel. Ministro REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) 09. Fixadas essas premissas, 
observo que o Magistrado, em sua Decisão às fl s. 43/45 dos autos originários, deferiu em parte o pedido liminar formulado, determinando 
que a instituição fi nanceira agravante suspendesse os descontos incidentes sobre o benefício da parte autora, sob pena de multa no 
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por desconto indevido, limitada ao valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), bem como fi xou multa no 
valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada dia de descumprimento no que concerne a inscrição nos cadastros de inadimplentes, 
limitada a R$15.000,00 (quinze mil reais). 10. Já agora em sede recursal, o agravante trouxe em suas razões argumentos referentes à 
outra decisão, diversa da que realmente foi proferida no processo originário de nº 0710831-03.2021.8.02.0001. 11. Ora, daí se percebe 
que o banco agravante desconsiderou por completo o conteúdo da decisão impugnada. 12. A incongruência entre as razões e o que 
restou decidido se consolidou, a meu ver, no instante em que o banco agravante transcreveu um trecho da Decisão (fl . 08), como forma 
de contra ela se insurgir, cujo conteúdo, contudo, em nada se assemelha ao ato processual proferido às fl s. 43/45 dos autos originários. 
13. Diante desse contexto, há manifesta incompatibilidade entre o que restou decidido na demanda de origem e as razões recursais aqui 
apresentadas, não guardando, estas, qualquer relação com a Decisão proferida, o que afronta o princípio da dialeticidade. 14. Outrossim, 
é bem verdade que o CPC/2015 traz em seu bojo dois dispositivos legais que determinam a intimação da parte, antes de inadmitir o 
recurso e de conhecer questões de ordem pública, a saber, os artigos 10 e 932, parágrafo único. 15. Embora a fi nalidade de tais normas 
seja a de evitar o efeito surpresa e a possibilidade de saneamento dos vícios quanto à admissibilidade dos recursos, tenho que o objetivo 
do legislador, na espécie, revela-se impossível de concretização. 16. Isso porque, em se tratando de ausência de impugnação específi ca, 
o vício é de conteúdo e não de forma, não sendo autorizado, nessa hipótese, a aplicação da regra encartada no parágrafo único do 
artigo 932 do CPC/2015. 17. Ressalto, inclusive, que esse foi o entendimento fi rmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 
ARE 953221, ocorrido em 7/6/2016, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, constante do Informativo nº 806, daquela Corte. 18. Por outro 
lado, a regra constante no artigo 10 do CPC/2015 visa evitar a parte ser surpreendida com uma decisão que lhe seja contrária, pautada 
em fundamento sobre o qual não se pronunciou, possibilitando que, com sua prévia oitiva, possa ela exercer um contraditório, sob a 
perspectiva de infl uenciar o julgador na postura a ser adotada. 19. Contudo, no caso concreto, tal medida se revelaria inútil sob o ponto 
de vista da formação da convicção do julgamento, pois se mostra evidente o descompasso entre o que restou decidido e as razões 
apresentadas, pois qualquer manifestação da parte na tentativa de conferir sentido à sua pretensão signifi caria, necessariamente, 
correção de conteúdo do recurso, o que não se mostra possível de ocorrer, por força da preclusão ocorrida no instante de interposição 
do apelo. 20. A despeito de o artigo 4º do novo diploma impor a primazia do julgamento de mérito, seja em primeiro grau, seja na 
admissibilidade de recursos na segunda instância, há situações nas quais tal regra processual não pode ser considerada absoluta, 
sobretudo em razão da natureza do defeito do ato praticado pela parte, como sói ser a hipótese dos autos. 21. Diante desse contexto, de 
não satisfação da integralidade dos requisitos necessários à admissibilidade do presente recurso, outro caminho não resta senão o de 
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inadmitir o seu manejo. 22. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o presente recurso, dada a ausência de regularidade formal na sua 
interposição. 23. Publique-se e, após o trânsito em julgado, arquive-se o feito, com a competente baixa na distribuição. 24. Cumpra-se, 
utilizando-se o presente ato processual como Ofício/Mandado. Maceió, 22 de junho de 2021. Fernando Tourinho de Omena Souza 
Desembargador-Relator

Agravo de Instrumento n.º 0804508-90.2021.8.02.0000
Assunto não Especifi cado
1ª Câmara Cível
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Banco Ficsa S/A

Advogada : Fernanda Rafaella Oliveira de Carvalho (OAB: 32766/PE)
Agravado : Daniel Ferreira da Silva

DECISÃO /MANDADO/OFÍCIO N. /2021. 01. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar para concessão do efeito 
suspensivo, interposto pelo Banco C6 Consignado S.A. (C6 Consig e antigo Banco Ficsa S.A.), objetivando modifi car Decisão do Juízo 
da 2ª Vara de Porto Calvo/AL que deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou que o agravante suspendesse o desconto no 
valor de R$ 40,00 (quarenta reais), referente ao contrato de nº 010018408594, e se abstivesse de promover qualquer desconto na fi cha 
de pagamento mensal da parte autora, ora agravada, sob pena de incorrer em multa de R$ 200,00 por cada mês que seja promovido 
o desconto na folha do autor, limitado ao montante de R$ 10.000,00. 02. Em suas razões, o agravante alegou, em síntese, que 
reconhecimento prévio de que os valores do contrato empréstimo objeto da lide, regularmente fi rmado, repise-se, estão sendo cobrados 
erroneamente vai de encontro à legislação regente da matéria haja vista que milita a seu favor a presunção de legitimidade, pontuou, 
ainda, que NÃO É O BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (C6 Consig e antigo Banco Ficsa S.A.), QUEM REALIZA OS DESCONTOS, não 
detendo, portanto, ingerência alguma sobre o prazo e a efetivação do cumprimento da determinação judicial. 03. Além disso, questionou 
a inadequação da multa imposta. 04. Por fi m, requereu a suspensão da decisão objurgada e, no mérito, sua reforma, como também 
requereu o direcionamento de ofício à fonte pagadora. 05. É, em síntese, o relatório. 06. Em primeiro lugar, vale registrar que o caso em 
tela não se enquadra nas hipóteses de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do Código de Processo Civil/2015, porém, a contrario senso, 
verifi ca-se que a situação posta gera o atendimento ao exigido no art. 1.015 do referido diploma legal. 07. Observa-se, em cognição 
rasa, que o presente recurso foi manejado tempestivamente, munido, aparentemente, dos documentos obrigatórios e necessários ao 
completo entendimento da lide em discussão, de sorte que seu conhecimento é imperativo. 08. Feitas estas considerações preliminares, 
passa-se a analisar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em tela, ou de deferir antecipadamente a pretensão 
recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. 09. Neste momento, entendo importante delimitar os 
contornos deste recurso, o qual visa modifi car Decisão do primeiro grau de jurisdição que deferiu pleito liminar e determinou que o Banco 
C6 Consignado S/A suspendesse o desconto no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), referente ao contrato de nº 010018408594, e se 
abstivesse de promover qualquer desconto na fi cha de pagamento mensal da parte autora, ora agravada, sob pena de incidência de 
multa. 10. De maneira sucinta, o agravante pretende a reforma da Decisão supramencionada, uma vez que, segundo o mesmo, estariam 
ausentes a probabilidade do direito e o dano irreparável. 11. Enfi m, pelo que se depreende dos autos, na ação principal foi narrado 
que (...) O Requerente, surpreendentemente, percebeu que em sua conta bancária, a qual faz o recebimento benefício previdenciário, 
continha valores incompatíveis com sua renda. Deste modo, obteve extrato bancário (documento em anexo), no qual constava crédito 
no valor de R$ 1.666,67 (Um mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Em seguida o Demandante solicitou 
junto ao INSS um extrato de empréstimos consignados, fi cou perplexo, ao perceber que estavam sendo descontados mensalmente 
R$ 40,00, desde 04/2021, sob o contrato nº 010018408594, entretanto, ele nunca autorizou que tais descontos fossem efetuados, e 
coloca os valores creditados a disposição deste Juízo, já que não tem interesse no negócio jurídico em questão (...). 12. Em virtude 
dos elementos probatórios colacionados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações da parte consumidora, notadamente 
pelo documento que comprova o valor creditado em sua conta, bem como pelo extrato de empréstimos consignados que comprova os 
descontos realizados, o que deixa clarividente, pelo menos neste instante de cognição rasa, a ausência do fumus boni iuris do agravante. 
13. Por outro lado, o dano é evidente, sobretudo porque vem sendo descontado valores do salário do autor sem que se tenha absoluta 
certeza de sua regularidade, sendo clara a necessidade de manutenção da decisão vergastada, já que patente o perigo inverso. 14. 
Não há que se falar em irreversibilidade da medida, já que a improcedência da ação principal, com o reconhecimento da regularidade 
do contrato, conduz ao retorno dos descontos e a parte consumidora será compelida a pagar as parcelas pretéritas, independente de 
sua margem consignável, até porque o pagamento pode ser feito sem desconto em folha. 15. No que concerne à multa arbitrada, não 
se vislumbra afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo menos neste momento de cognição sumária, até porque, 
como se sabe, a multa cominada apenas será devida no caso de descumprimento da Decisão judicial que a impôs, de modo que, 
agora, entendo por mantê-la em sua integralidade, cabendo ao mérito uma análise mais aprofundada da situação, sobretudo quanto à 
sua aplicabilidade. 16. Finalmente, quanto ao pedido para expedição de ofício à fonte pagadora, tem-se que é um ônus do agravante, 
que procederá da mesma forma quando encaminhou documento para a efetivação dos descontos em folha. 17. Diante do exposto, 
INDEFIRO o pedido para atribuição do efeito suspensivo, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, cabendo ao mérito 
o esgotamento da pretensão. 18. Dê-se ciência ao Juízo de origem acerca da presente decisão. 19. Intime-se a parte agravada para, 
querendo, contraminutar este recurso no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. 20. 
Cumpra-se, utilizando-se este ato processual como Ofício/Mandado. 21. Transcorrido o prazo ou apresentada a devida manifestação, 
retornem-me os autos conclusos. 22. Publique-se. Maceió, 22 de junho de 2021. Fernando Tourinho de Omena Souza Desembargador-
Relator

Agravo de Instrumento n.º 0804551-27.2021.8.02.0000
Efeitos
1ª Câmara Cível
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Banco Itaúcard S/A

Advogada : Carla Cristina Lopes Scortecci (OAB: 248970/SP)
Agravado : JANE KATIELLE FERREIRA VEIGA
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DECISÃO MONOCRÁTICA/OFÍCIO/MANDADO 1ª CC Nº ____ AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 
DESPACHO DETERMINANDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA A FIM DE JUNTAR AOS AUTOS DOCUMENTO, DEVIDAMENTE 
CUMPRIDO, COMPROVANDO QUE O DEVEDOR CONSTITUIU EM MORA. INEXISTÊNCIA DE GRAVAME À PARTE. ATO JUDICIAL 
SEM CUNHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DO REQUISITO INTRÍNSECO DO CABIMENTO. 01 - Analisando a admissibilidade do presente 
agravo de instrumento, observo que o ato judicial atacado se refere a um despacho, cuja determinação do Magistrado foi apenas no 
sentido de ser intimada a parte autora para juntar aos autos documento, devidamente cumprido, comprovando que o devedor constituiu 
em mora. 02 - Segundo o art. 1.001 do Código de Processo Civil de 2015, os despachos são irrecorríveis, sendo passíveis de impugnação 
apenas quando acarretarem algum tipo de gravame à parte. 03 - No presente caso, não houve o enfrentamento da pretensão do 
proponente, deferindo ou indeferindo o pleito para a expedição do mandado de busca e apreensão, pelo que desprovido o ato jurisdicional 
de cunho decisório. 04 - Ausente um pressuposto de admissibilidade recursal, ou seja, o cabimento, o agravo de instrumento está 
manifestamente inadmissível, o que possibilita o seu não conhecimento, até de forma monocrática. RECURSO NÃO CONHECIDO. 01. 
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar para concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Itaucard S/A, 
objetivando modifi car ato judicial do Juízo da 2ª Vara Cível de Palmeira dos Índios/AL que determinou a intimação do autor, ora agravante, 
a fi m de que juntasse aos autos documento, devidamente cumprido, comprovando que o devedor constituiu em mora. 02. Em suas 
razões, o banco agravante alegou que não haveria necessidade de emenda à inicial, uma vez que teria comprovado a notifi cação em 
mora. Aduziu, ainda, que enviou a notifi cação para o endereço informado no contrato, de modo que a mora estaria comprovada através 
do respectivo Aviso de Recebimento. 03. No pedido, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso para afastar a 
determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar 
de busca e apreensão, nos termos do Art. 3º do Decreto Lei 911/69.. 04. É, em síntese, o relatório. 05. Inicialmente, cumpre salientar que 
o Código de Processo Civil prevê o agravo de instrumento como sendo recurso cabível contra decisões interlocutórias, senão vejamos: 
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do 
processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - 
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; 
VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de 
terceiros; X - concessão, modifi cação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova 
nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá 
agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no 
processo de execução e no processo de inventário. 06. Entende-se por Decisão interlocutória, segundo conceito emanado pelo próprio 
legislador, todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o (art. 203, § 2º do Código de Processo Civil). 
07. Nesta intelecção de ideias, faz surgir a necessidade de, ao ser realizado o juízo de admissibilidade, ser verifi cada, inicialmente, a 
presença do requisito intrínseco do cabimento, coadunando-se este à adequação do recurso utilizado pela parte. 08. Analisando a 
admissibilidade do presente agravo de instrumento, observo que o ato judicial atacado se refere a um despacho, cuja determinação do 
Magistrado foi apenas no sentido de ser intimada a parte autora para juntar aos autos documento, devidamente cumprido, comprovando 
que o devedor constituiu em mora. Vejamos o respectivo ato judicial impugnado: 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido 
liminar. 2. Os autos vieram conclusos para apreciação, no entanto, ao compulsá-los percebeu este juízo que a parte autora juntou aos 
autos documento que comprova ter constituído o réu em mora, através de notifi cação extrajudicial dirigida ao endereço da ré, no entanto, 
essa não chegou a ser recebida, conforme consta no respectivo comprovante de recebimento que retornou sem cumprimento. 3. Desse 
modo, considerando que tal documento é indispensável à propositura da presente ação na forma do art. 320 do CPC, determino a 
intimação da parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias junte aos autos os respectivos documentos cumpridos, sob pena de 
indeferimento da inicial na forma do art. 321, parágrafo único, e 331, IV, do CPC e consequente extinção do feito sem resolução de 
mérito (art. 485, I, CPC). 4. Após, volte-me os autos conclusos. 5. Cumpra-se. 09. Segundo o art. 1.001 do Código de Processo Civil de 
2015, os despachos são irrecorríveis, sendo passíveis de impugnação apenas quando acarretarem algum tipo de gravame à parte. 10. 
No presente caso, não houve o enfrentamento da pretensão do proponente, deferindo ou indeferindo o pleito para a expedição do 
mandado de busca e apreensão, pelo que, cunho decisório nenhum aconteceu. 11. Apenas após o enfrentamento efetiva da liminar, seja 
deferindo totalmente, parcialmente ou indeferindo é que nascerá para o insatisfeito o interesse recursal. 12. Nesse sentido, necessário 
conferir o conteúdo dos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. (CPC/2015). DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CORREÇÃO DE 
EQUÍVOCO DA CORTE ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE GRAVAME ÀS PARTES. 
IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (AgInt no AREsp 1708653/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021) AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DA 
PRESIDÊNCIA DO STJ. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Constatado 
que os embargos de divergência em matéria criminal foram opostos sem a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento, a 
Presidência desta Corte proferiu despacho, determinando a intimação da parte recorrente para realizar o recolhimento em dobro do 
preparo, no prazo de cinco dias corridos (art. 798 CPP), sob pena de não conhecimento do recurso. 2. No entanto, despachos, por não 
terem conteúdo decisório, não comportam recursos, especialmente de agravo. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg 
nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp 1808156/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
26/05/2021, DJe 28/05/2021) 13. Realizando uma incursão no caso concreto, não vislumbro qualquer conteúdo decisório no provimento 
jurisdicional ora atacado, tendo o Juízo a quo proferido apenas um despacho determinando que a parte demandante juntasse aos autos 
documento, devidamente cumprido, comprovando que o devedor constituiu em mora. 14. Assim, ausente um pressuposto de 
admissibilidade recursal, qual seja o cabimento, o agravo de instrumento está manifestamente inadmissível, o que possibilita que a 
Decisão ocorra de forma monocrática, em atenção à economia processual, derivada do princípio constitucional da razoável celeridade 
na tramitação de feitos (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88), pelo que não deve o presente recurso ser conhecido. 15. Diante do exposto, 
sem maiores elucubrações, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de 
Instrumento, diante da ausência do requisito intrínseco da adequação do recurso, qual seja o cabimento, uma vez que o comando 
judicial atacado não possui conteúdo decisório, até porque posteriormente haverá uma decisão interlocutória sobre a matéria. 16. 
Comunique-se ao Juízo de origem, cientifi cando-o da presente decisão. 17. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito, com a 
competente baixa na distribuição. 18. Cumpra-se, utilizando-se o presente ato processual como Ofício/Mandado. 19. Publique-se. 
Maceió, 22 de junho de 2021. Fernando Tourinho de Omena Souza Desembargador-Relator

Agravo de Instrumento n.º 0804571-18.2021.8.02.0000
Contratos Bancários
1ª Câmara Cível
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Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Banco BMG S/A

Advogado : Felipe Gazola Vieira Marques (OAB: 76696/MG)
Agravada : Lucieda Glória da Silva

DECISÃO /MANDADO/OFÍCIO N. /2021. 01. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar para concessão do efeito 
suspensivo, interposto pelo Banco BMG S/A, objetivando modifi car Decisão do Juízo da 5ª Vara Cível da Capital, que deferiu pedido 
liminar e determinou que o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, suspendesse os descontos efetivados nos proventos da autora, 
ora agravada, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por cada subtração efetivada, limitada ao total de R$ 36.000,00 
(trinta e seis mil reais). 02. Em suas razões às fl s. 01/13, o agravante alegou, em síntese, que não possui gerência sobre a folha de 
pagamento da parte agravada, narrando ser imperioso que este juízo expeça ofício diretamente ao órgão pagador; que é necessário 
revogar a liminar ou então bloquear a reserva da margem consignável; e que estariam ausentes os pressupostos processuais para 
concessão da tutela de urgência. 03. Além disso, questionou o valor da multa cominatória, sobretudo alegando que foi excessiva. 04. Por 
fi m, requereu o seguinte: i) O recebimento do presente, atribuindo EFEITO SUSPENSIVO à decisão agravada; ii) O total provimento do 
presente recurso para revogação da tutela de urgência deferida; iii) Na eventualidade de não ser revogada a tutela, que seja expedido 
ofício ao Órgão responsável pela folha de pagamento da Agravada, para que este proceda ao bloqueio da margem consignável, 
garantindo assim, a possibilidade de adimplemento das prestações do contrato objeto da lide, caso ação seja julgada improcedente 
reconhecendo-se a regularidade da contratação; iv) A revisão do valor determinado a título de astreintes a patamares condizentes com 
a razoabilidade e proporcionalidade. v) Que seja a parte Agravada intimada, através de seus procuradores, para querendo oferecer a 
contraminuta ao presente no prazo legal. 05. É, em síntese, o relatório. 06. Em primeiro lugar, vale registrar que o caso em tela não se 
enquadra nas hipóteses de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do Código de Processo Civil/2015, porém, a contrario senso, verifi ca-
se que a situação posta gera o atendimento ao exigido no art. 1.015 do referido diploma legal. 07. Observa-se, em cognição rasa, que 
o presente recurso foi manejado tempestivamente, munido, aparentemente, dos documentos obrigatórios e necessários ao completo 
entendimento da lide em discussão, de sorte que seu conhecimento é imperativo. 08. Feitas estas considerações preliminares, passa-se 
a analisar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em tela, ou de deferir antecipadamente a pretensão recursal, nos 
termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil/2015. 09. Neste momento, entendo importante delimitar os contornos deste 
recurso, o qual visa modifi car Decisão do primeiro grau de jurisdição que deferiu pleito liminar e determinou que o Banco BMG S/A, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, suspendesse os descontos efetivados nos proventos da autora, ora agravada, sob pena de incidência 
de multa. 10. De maneira sucinta, o agravante pretende a reforma da Decisão supramencionada, uma vez que, segundo o mesmo, 
estariam ausentes os pressupostos processuais para a concessão da tutela de urgência. 11. Enfi m, pelo que se depreende dos autos, 
na ação principal foi narrado que (...) A Autora devido a problemas fi nanceiros contraiu alguns empréstimos consignados, descontado 
diretamente no seu contracheque, coforme se verifi ca das fi chas fi nanceiras anexas. Ocorre que vem sendo descontado desde o mês 
de outubro de 2017, diretamente dos seus rendimentos em favor do Réu, importância mensal e continuada, titulada de 604.00 BANCO 
BMG - CARTÃO. Durante o período de outubro de 2011 a abril de 2021 a Autora teve descontado do seu salário a importância de R$ 
1.322,86 (hum mil trezentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos) a título de 604.00 BANCO BMG CARTÃO, conforme se 
verifi ca das fi chas fi nanceiras anexas. A Autora não fez uso de cartão de crédito. A ilegalidade da contratação realizada normalmente só 
vem à tona quando o cliente percebe, após anos de pagamento, que o tipo de contratação realizada não foi o solicitado e ainda, QUE 
NÃO HÁ PREVISÃO PARA O FIM DOS DESCONTOS. 12. Em virtude dos elementos probatórios colacionados aos autos, observa-se 
a verossimilhança das alegações da parte consumidora, notadamente pelos documentos que comprovam os descontos, o que deixa 
clarividente, pelo menos neste instante de cognição rasa, a ausência do fumus boni iuris do agravante. 13. Por outro lado, o dano é 
evidente, sobretudo porque vem sendo descontado valores do salário da autora sem que se tenha absoluta certeza de sua regularidade, 
sendo clara a necessidade de manutenção da decisão vergastada, já que patente o perigo inverso. 14. Também não há que se falar em 
irreversibilidade da medida, já que a improcedência da ação principal, com o reconhecimento da regularidade do contrato, conduz ao 
retorno dos descontos e a parte consumidora será compelida a pagar as parcelas pretéritas, independente de sua margem consignável, 
até porque o pagamento pode ser feito sem desconto em folha. 15. No que concerne à multa, esta apenas será devida no caso de a 
parte agravante descumprir a decisão judicial, sendo, na verdade, uma forma de compelir o devedor a satisfazer a sua obrigação frente 
ao credor, buscando conferir efetividade ao provimento jurisdicional. 16. Sobre os valores arbitrados no caso em comento, entendo 
conveniente a alteração apenas do limite imposto, já que o atual entendimento desta Câmara é a limitação em R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais) e não em R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). 17. Quanto ao pedido para expedição de ofício diretamente ao órgão pagador 
da parte agravada, tem-se que é um ônus do agravante, que procederá da mesma forma quando encaminhou documento para a 
efetivação dos descontos em folha. 18. Por fi m, acerca do pedido de bloqueio da margem consignável para garantir a possibilidade do 
adimplemento das prestações do contrato objeto da lide, caso a ação seja julgada improcedente, tenho por bem não deferir, uma vez 
que, como explanado acima, a improcedência da ação principal, com o reconhecimento da regularidade do contrato, conduz ao retorno 
dos descontos e a parte consumidora será compelida a pagar as parcelas pretéritas, independente de sua margem consignável, até 
porque o pagamento pode ser feito sem desconto em folha. 19. Diante do exposto, DEFIRO em parte o pedido para atribuição do efeito 
suspensivo requestado, tão somente para fi xar a limitação em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao mérito o esgotamento da 
pretensão. 20. Dê-se ciência ao Juízo de origem da presente decisão. 21. Intime-se a parte agravada para, querendo, contraminutar este 
recurso no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. 22. Cumpra-se, utilizando-se este 
ato processual como Ofício/Mandado. 23. Transcorrido o prazo ou apresentada a devida manifestação, retornem-me os autos conclusos. 
24. Publique-se. Maceió, 22 de junho de 2021. Fernando Tourinho de Omena Souza Desembargador-Relator

Agravo de Instrumento n.º 0804587-69.2021.8.02.0000
Contratos Bancários
1ª Câmara Cível
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Banco BMG S/A

Advogado : Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB: 7529/AL)
Agravada : MARIA ALVES DA SILVA NASCIMENTO

DECISÃO /MANDADO/OFÍCIO N. /2021. 01. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar para concessão do efeito 
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suspensivo, interposto pelo Banco BMG S/A, objetivando modifi car Decisão do Juízo da 13ª Vara Cível da Capital que deferiu pedido 
liminar e determinou que o agravante suspendesse os descontos feitos em folha do benefício da autora, ora agravada, no prazo de 
05 (cinco) dias, a contar da data de sua intimação, em relação ao contrato discutido nos autos, sob pena de multa diária no valor de 
R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 02. Em suas razões às fl s. 01/13, o agravante defendeu, em 
síntese, a legalidade do contrato, pontuando que a parte agravada o aderiu de livre e espontânea vontade, tendo pleno conhecimento 
das cláusulas, e, além disso, explicitou que não houve qualquer desconto realizado, mas tão somente a reserva da margem consignável. 
03. Aduziu, ainda, que a estipulação da multa na forma constante na decisão guerreada mostrasse desarrazoada e desproporcional, 
bem como salientou que o prazo concedido foi exíguo, requerendo a fi xação de um prazo razoável. 04. Por fi m, pleiteou a suspensão da 
decisão objurgada e, no mérito, sua reforma. 05. É, em síntese, o relatório. 06. Em primeiro lugar, vale registrar que o caso em tela não 
se enquadra nas hipóteses de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do Código de Processo Civil/2015, porém, a contrario senso, verifi ca-
se que a situação posta gera o atendimento ao exigido no art. 1.015 do referido diploma legal. 07. Observa-se, em cognição rasa, que 
o presente recurso foi manejado tempestivamente, munido, aparentemente, dos documentos obrigatórios e necessários ao completo 
entendimento da lide em discussão, de sorte que seu conhecimento é imperativo. 08. Feitas estas considerações preliminares, passa-se 
a analisar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em tela, ou de deferir antecipadamente a pretensão recursal, 
nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. 09. Neste momento, entendo importante delimitar os contornos 
deste recurso, o qual visa modifi car Decisão do primeiro grau de jurisdição que deferiu pleito liminar e determinou que o Banco BMG S/A 
suspendesse os descontos feitos em folha do benefício da autora, ora agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de sua 
intimação, em relação ao contrato discutido nos autos, sob pena de incidência de multa. 10. De maneira sucinta, o agravante pretende a 
reforma da Decisão supramencionada, uma vez que, segundo o mesmo, não restou demonstrada a verossimilhança das alegações. 11. 
Enfi m, pelo que se depreende dos autos, na ação principal foi narrado que a autora (...) teve comprometida sua mantença fi nanceira dada 
a ocorrência de desconto indevido em seu vencimento mensal, correspondente a suposta fraude cometida, uma vez que NÃO reconhece 
a existência de 04/empréstimos feito em seu nome, tombados sob números: (16580383- Banco BMG), (016637637 e 016841057- 
Banco Mercantil) e (010016017620- Banco Ficsa). Destaca-se que NÃO reconhece qualquer dos empréstimos existentes junto às 
Reclamadas, vindo a ser surpreendida com os descontos em sua folha de pagamento(...). Foi narrado, ainda, que (...) Em momento 
algum a Demandante recebeu em sua residência qualquer cartão de crédito, das instituições suso Demandadas e tampouco contratou 
de balcão qualquer empréstimo, não tendo assinado qualquer contrato e/ou documento que autorize os Demandados a procederem 
da forma que procederam, tanto que, nas audiências realizadas no PROCON, os Bancos Demandados não apresentaram qualquer 
comprovante de autorização e/ou solicitação de empréstimo pela Demandante, NÃO tendo respondido a qualquer ato processual 
administrativo junto ao Procon (...). 12. Em virtude dos elementos probatórios colacionados aos autos, observa-se a verossimilhança das 
alegações da parte consumidora, notadamente pelos documentos que comprovam os descontos, o que deixa clarividente, pelo menos 
neste instante de cognição rasa, a ausência do fumus boni iuris do agravante. 13. Por outro lado, o dano é evidente, sobretudo porque 
vem sendo descontado valores do salário da autora sem que se tenha absoluta certeza de sua regularidade, sendo clara a necessidade 
de manutenção da decisão vergastada, já que patente o perigo inverso. 14. Saliento que, apesar do agravante ter juntado ao presente 
recurso documentos que supostamente comprovariam a ausência de descontos no benefício da autora, não há como afi rmar que tais 
extratos se referem ao contrato discutido nos autos, uma vez que não restou descriminado o número do mesmo. 15. Também não há que 
se falar em irreversibilidade da medida, já que a improcedência da ação principal, com o reconhecimento da regularidade do contrato, 
conduz ao retorno dos descontos e a parte consumidora será compelida a pagar as parcelas pretéritas, independente de sua margem 
consignável, até porque o pagamento pode ser feito sem desconto em folha. 16. No que concerne à multa, esta apenas será devida 
no caso de a parte agravante descumprir a decisão judicial, sendo, na verdade, uma forma de compelir o devedor a satisfazer a sua 
obrigação frente ao credor, buscando conferir efetividade ao provimento jurisdicional. 17. Para a ordem de suspensão dos descontos em 
folha, entendo que, como forma de melhor tornar efi caz o comando judicial, a periodicidade da sanção deverá ocorrer a cada desconto, e 
não diariamente, o que refl etirá fi elmente o descumprimento à decisão judicial. 18. Ressalte-se que havendo a manutenção do desconto 
indevido, que acontece uma vez por mês, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) ao dia refl etiria um importe de R$ 6.000,00 (seis mil 
reais) ao longo do mês. 19. Assim, no caso em comento, entendo conveniente a alteração da periodicidade para cada desconto ao 
importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a limitação outrora defi nida pelo Juízo de primeiro grau no valor de R$ 10.000,00 
(dez mil reais), com o fi to de evitar reformatio in pejus, já que é entendimento desta Câmara a limitação em R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais). 20. Por fi m, nota-se que na decisão objurgada foi estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para o cumprimento da obrigação, 
todavia, tal prazo não se revela razoável, motivo pelo qual dilato o prazo conferido ao banco para 10 (dez) dias úteis. 21. Diante do 
exposto, DEFIRO em parte o pedido para atribuição do efeito suspensivo requestado, tão somente para alterar a periodicidade da 
sanção cominada para R$ 3.000,00 (três mil reais) por cada desconto indevido, mantendo a limitação outrora defi nida pelo Juízo de 
primeiro grau, e para conferir ao Banco BMGS/A, antes da incidência da multa cominatória, prazo de 10 (dez) dias úteis para adotar 
medidas tendentes ao cumprimento da ordem judicial, cabendo ao mérito o esgotamento da pretensão. 22. Dê-se ciência ao Juízo de 
origem da presente decisão. 23. Intime-se a parte agravada para, querendo, contraminutar este recurso no prazo de 15 (quinze) dias, 
conforme art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. 24. Cumpra-se, utilizando-se este ato processual como Ofício/Mandado. 
25. Transcorrido o prazo ou apresentada a devida manifestação, retornem-me os autos conclusos. 26. Publique-se. Maceió, 22 de junho 
de 2021. Fernando Tourinho de Omena Souza Desembargador-Relator

Agravo de Instrumento n.º 0804655-19.2021.8.02.0000
Seguro
1ª Câmara Cível
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : CICERO  DANIEL  GERONIMO

Advogado : Rogedson Rocha Ribeiro (OAB: 11317/AL)
Agravado : Banco Bradesco Financiamentos SA

DECISÃO /MANDADO/OFÍCIO N. /2021. 01. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, 
interposto por Cicero Daniel Geronimo, objetivando modifi car Decisão do Juízo da 12ª Vara Cível da Capital que indeferiu o pedido 
liminar, deixando de determinar a suspensão dos descontos promovidos na folha de pagamento do autor, ora agravante. 02. Em suas 
razões às fl s. 01/07, a agravante alegou, em síntese, que é benefi ciado do INSS e possui alguns contratos de empréstimos consignados, 
recentemente, em razão do constante decréscimo de seu benefício, dirigiu-se à agência previdenciária local a fi m de obter informações 
detalhadas de eventuais descontos indevidos. Aprofundando sua inspeção, abriu o extrato de empréstimos consignados (Doc.05), onde 
se deparou com a inscrição de EMPRESTIMO CONSIGNADO, com contrato n° 0123387791995, no valor total de R$ 7.944,60 (sete 
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mil e novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos) parcelado em 65 vezes de R$ 214,14 (duzentos e quatorze reais e 
quatorze centavos) junto ao Banco demandado, que vem sendo descontado desde janeiro de 2020, contudo, afi rmou que nunca havia 
solicitado tal empréstimo, tampouco recebido o respectivo valor. 03. Narrou, ainda, que estariam presentes a probabilidade do direito 
e o perigo de dano. 04. Por fi m, requereu a concessão, de imediato, da antecipação da tutela recursal, para determinar que o Banco 
Bradesco deixe de descontar em seu benefício os valores referentes ao Banco Bradesco com a rubrica Código 321, bem como se 
abstenha de inserir seu nome nos cadastro de restrição ao crédito, reformando, assim, a decisão de primeiro grau. Requereu, ainda, 
que fosse deferido o benefício da Justiça Gratuita. 05. É, em síntese, o relatório. 06. Inicialmente, cumpre destacar que, com relação 
ao benefício da justiça gratuita, percebe-se que o mesmo já foi deferido pelo magistrado de primeiro grau na decisão vergastada. 07. 
Ademais, vale registrar que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do Código de 
Processo Civil/2015, porém, a contrario senso, verifi ca-se que a situação posta gera o atendimento ao exigido no art. 1.015 do referido 
diploma legal. 08. Observa-se, em cognição rasa, que o presente recurso foi manejado tempestivamente, munido, aparentemente, dos 
documentos obrigatórios e necessários ao completo entendimento da lide em discussão, de sorte que seu conhecimento é imperativo. 
09. Feitas estas considerações preliminares, passa-se a analisar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em tela, 
ou de deferir antecipadamente a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. 10. Neste 
momento, entendo importante delimitar os contornos deste recurso, o qual visa modifi car Decisão do primeiro grau de jurisdição que 
indeferiu pleito liminar, deixando de determinar a suspensão dos descontos realizados em folha de pagamento da parte autora. 11. No 
caso em apreço, observo que mês a mês vem sendo descontado valor da folha de pagamento do agravante vinculado a um empréstimo 
que o mesmo afi rma nunca ter solicitado, tampouco recebido o respectivo valor. Sendo assim, é indispensável que seja determinada 
a suspensão destes descontos, até para se aferir a sua regularidade. 12. Em virtude dos elementos probatórios colacionados aos 
autos, percebe-se a verossimilhança das alegações da parte consumidora, notadamente pelos documentos que comprovam os 
descontos. 13. Por outro lado, o dano é evidente, sobretudo porque vem sendo descontados valores do salário do autor sem que se 
tenha absoluta certeza de sua regularidade, sendo clara a necessidade de modifi cação da decisão vergastada, já que patente o perigo 
ocasionado ao consumidor. 14. Também não há de se falar na irreversibilidade da medida, já que a improcedência da ação principal, 
com o reconhecimento da regularidade do contrato, conduz ao retorno dos descontos, e a parte consumidora será compelida a pagar 
as parcelas pretéritas, independente de sua margem consignável, até porque o pagamento pode ser feito sem desconto em folha. 15. 
Diante do exposto, DEFIRO o pedido para antecipação da tutela recursal, determinando que o Banco Bradesco adote as medidas 
necessárias para suspender os descontos na folha de pagamento do agravante, referente ao contrato discutido no presente feito, 
sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por desconto indevido, limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 
bem como que se abstenha de inserir o nome do agravante nos cadastros de restrição ao crédito, em relação ao objeto da presente 
demanda, estipulando que a inobservância incidirá em multa no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), por cada dia em que 
se constatar a negativação indevida, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cabendo ao mérito o esgotamento da pretensão. 16. Dê-se 
ciência ao Juízo de origem do conteúdo da presente decisão. 17. Intime-se a parte agravada para, querendo, contraminutar este recurso 
no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. 18. Cumpra-se, utilizando-se este ato 
processual como Ofício/Mandado. 19. Transcorrido o prazo ou apresentada a devida manifestação, retornem-me os autos conclusos. 20. 
Publique-se. Maceió, 22 de junho de 2021. Fernando Tourinho de Omena Souza Desembargador-Relator

Agravo de Instrumento n.º 0804673-40.2021.8.02.0000
Assunto não Especifi cado
1ª Câmara Cível
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Banco Ficsa S/A

Advogada : Fernanda Rafaella Oliveira de Carvalho (OAB: 32766/PE)
Agravada : Maria Alves da Silva Nascimento
Advogada : Adriana Márcia Araújo Damião (OAB: 8789/AL)

DECISÃO /MANDADO/OFÍCIO N. /2021. 01. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar para concessão do efeito 
suspensivo, interposto pelo Banco C6 Consignado S.A. (“C6 Consig” e antigo Banco Ficsa S.A.), objetivando modifi car Decisão do Juízo 
da 13ª Vara Cível da Capital que deferiu pedido liminar e determinou que o agravante suspendesse os descontos feitos em folha do 
benefício da autora, ora agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de sua intimação, em relação ao contrato discutido nos 
autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 02. Em suas razões, 
o agravante alegou, em síntese, que o reconhecimento prévio de que os valores do contrato empréstimo objeto da lide, regularmente 
fi rmado, repise-se, estão sendo cobrados erroneamente vai de encontro à legislação regente da matéria haja vista que milita a seu 
favor a presunção de legitimidade, pontuou, ainda, que NÃO É O BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (C6 Consig e antigo Banco Ficsa 
S.A.), QUEM REALIZA OS DESCONTOS, não detendo, portanto, ingerência alguma sobre o prazo e a efetivação do cumprimento 
da determinação judicial. 03. Além disso, questionou a inadequação da multa imposta. 04. Por fi m, requereu a suspensão da decisão 
objurgada e, no mérito, sua reforma, como também requereu o direcionamento de ofício à fonte pagadora. 05. É, em síntese, o relatório. 
06. Em primeiro lugar, vale registrar que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do Código 
de Processo Civil/2015, porém, a contrario senso, verifi ca-se que a situação posta gera o atendimento ao exigido no art. 1.015 do referido 
diploma legal. 07. Observa-se, em cognição rasa, que o presente recurso foi manejado tempestivamente, munido, aparentemente, dos 
documentos obrigatórios e necessários ao completo entendimento da lide em discussão, de sorte que seu conhecimento é imperativo. 
08. Feitas estas considerações preliminares, passa-se a analisar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em 
tela, ou de deferir antecipadamente a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. 09. 
Neste momento, entendo importante delimitar os contornos deste recurso, o qual visa modifi car Decisão do primeiro grau de jurisdição 
que deferiu pleito liminar e determinou que o Banco C6 Consignado S.A. suspendesse os descontos feitos em folha do benefício da 
autora, ora agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de sua intimação, em relação ao contrato discutido nos autos, sob 
pena de incidência de multa. 10. De maneira sucinta, o agravante pretende a reforma da Decisão supramencionada, uma vez que, 
segundo o mesmo, estariam ausentes a probabilidade do direito e o dano irreparável. 11. Enfi m, pelo que se depreende dos autos, na 
ação principal foi narrado que a autora (...) teve comprometida sua mantença fi nanceira dada a ocorrência de desconto indevido em 
seu vencimento mensal, correspondente a suposta fraude cometida, uma vez que NÃO reconhece a existência de 04/empréstimos 
feito em seu nome, tombados sob números: (16580383- Banco BMG), (016637637 e 016841057- Banco Mercantil) e (010016017620- 
Banco Ficsa). Destaca-se que NÃO reconhece qualquer dos empréstimos existentes junto às Reclamadas, vindo a ser surpreendida 
com os descontos em sua folha de pagamento(...). Foi narrado, ainda, que (...) Em momento algum a Demandante recebeu em sua 
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residência qualquer cartão de crédito, das instituições suso Demandadas e tampouco contratou de balcão qualquer empréstimo, não 
tendo assinado qualquer contrato e/ou documento que autorize os Demandados a procederem da forma que procederam, tanto que, nas 
audiências realizadas no PROCON, os Bancos Demandados não apresentaram qualquer comprovante de autorização e/ou solicitação 
de empréstimo pela Demandante, NÃO tendo respondido a qualquer ato processual administrativo junto ao Procon (...). 12. Em virtude 
dos elementos probatórios colacionados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações da parte consumidora, notadamente 
pelos documentos que comprovam os descontos, o que deixa clarividente, pelo menos neste instante de cognição rasa, a ausência do 
fumus boni iuris do agravante. 13. Por outro lado, o dano é evidente, sobretudo porque vem sendo descontado valores do salário da 
autora sem que se tenha absoluta certeza de sua regularidade, sendo clara a necessidade de manutenção da decisão vergastada, já 
que patente o perigo inverso. 14. Também não há que se falar em irreversibilidade da medida, já que a improcedência da ação principal, 
com o reconhecimento da regularidade do contrato, conduz ao retorno dos descontos e a parte consumidora será compelida a pagar as 
parcelas pretéritas, independente de sua margem consignável, até porque o pagamento pode ser feito sem desconto em folha. 15. No que 
concerne à multa, esta apenas será devida no caso de a parte agravante descumprir a decisão judicial, sendo, na verdade, uma forma 
de compelir o devedor a satisfazer a sua obrigação frente ao credor, buscando conferir efetividade ao provimento jurisdicional. 16. Para 
a ordem de suspensão dos descontos em folha, entendo que, como forma de melhor tornar efi caz o comando judicial, a periodicidade da 
sanção deverá ocorrer a cada desconto, e não diariamente, o que refl etirá fi elmente o descumprimento à decisão judicial. 17. Ressalte-
se que havendo a manutenção do desconto indevido, que acontece uma vez por mês, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) ao dia 
refl etiria um importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao longo do mês. 18. Assim, no caso em comento, entendo conveniente a alteração 
da periodicidade para cada desconto ao importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a limitação outrora defi nida pelo Juízo de 
primeiro grau no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com o fi to de evitar reformatio in pejus, já que é entendimento desta Câmara a 
limitação em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 19. Finalmente, quanto ao pedido para expedição de ofício à fonte pagadora, tem-se que é 
um ônus do agravante, que procederá da mesma forma quando encaminhou documento para a efetivação dos descontos em folha. 20. 
Diante do exposto, DEFIRO em parte o pedido para atribuição do efeito suspensivo requestado, tão somente para alterar a periodicidade 
da sanção cominada para R$ 3.000,00 (três mil reais) por cada desconto indevido, mantendo a limitação outrora defi nida pelo Juízo de 
primeiro grau, bem como os demais termos da decisão objurgada, cabendo ao mérito o esgotamento da pretensão. 21. Dê-se ciência ao 
Juízo de origem da presente decisão. 22. Intime-se a parte agravada para, querendo, contraminutar este recurso no prazo de 15 (quinze) 
dias, conforme art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. 23. Cumpra-se, utilizando-se este ato processual como Ofício/
Mandado. 24. Transcorrido o prazo ou apresentada a devida manifestação, retornem-me os autos conclusos. 25. Publique-se. Maceió, 
22 de junho de 2021. Fernando Tourinho de Omena Souza Desembargador-Relator

Agravo de Instrumento n.º 0804728-88.2021.8.02.0000
Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
1ª Câmara Cível
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : FABIANO ALBUQUERQUE ROSENDO FILHO

Advogado : Fabiano Albuquerque Rosendo (OAB: 13069/AL)
Agravado : Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A

DECISÃO/MANDADO/OFÍCIO N. /2021 01. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar para concessão do efeito 
suspensivo, interposto por Fabiano Albuquerque Resendo Filho, objetivando modifi car Decisão do Juízo da 5ª Vara Cível da Capital 
que, em Ação Revisional, indeferiu o pedido de tutela de urgência. 02. Em suas razões às fl s. 01/10, o agravante aduziu que a decisão 
objurgada é totalmente contrária ao que prescreve a jurisprudência consolidada deste Tribunal, bem como sustentou a possibilidade 
de realizar o depósito judicial das parcelas contratadas, garantindo assim a posse do bem e a não negativação do seu nome. 03. 
No pedido, requereu (...) 1. LIMINARMENTE, e amparado pelo art. 932, V do CPC, seja dado provimento de imediato ao recurso em 
decisão monocrática, em virtude da decisão recorrida está em manifesto confronto com a jurisprudência consolidada deste c. TJAL, ou, 
subsidiariamente, seja atribuído EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo de Instrumento, suspendendo, assim, o andamento da Ação 
Revisional de Contrato até que seja defi nitivamente julgado este recurso; 2. Que seja concedida a gratuidade da justiça, com fulcro no 
que autoriza o Art. 98 e ss do CPC; 3. Que, no mérito, seja modifi cada a decisão interlocutória agravada no que pertine ao indeferimento 
de todas as liminares, principalmente a não autorização do depósito em juízo, posto que o depósito judicial é reconhecidamente 
autorizado por este c. TJAL; 4. Que seja autorizado o depósito judicial pela Parte Agravante e, que por conseguinte sejam as liminares 
de manutenção de posse do bem e de suspensão de negativação deferidas, tudo em conformidade com a jurisprudência pacífi ca e 
consolidada deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (...). 04. É, em síntese, o relatório. 05. Inicialmente, cumpre destacar 
que, com relação ao benefício da justiça gratuita, percebe-se que o mesmo já foi deferido pelo magistrado de primeiro grau na decisão 
vergastada. 06. Ademais, vale registrar que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses de aplicação do art. 932, incisos III e IV, 
do Código de Processo Civil/2015, porém, a contrario senso, verifi ca-se que a situação posta gera o atendimento ao exigido no art. 
1.015 do referido diploma legal. 07. Observa-se, em cognição rasa, que o presente recurso foi manejado tempestivamente e munido 
dos documentos necessários. 08. Feitas estas considerações preliminares, passa-se a analisar a possibilidade de atribuição de efeito 
suspensivo ao recurso em tela, ou de deferir antecipadamente a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de 
Processo Civil/2015. 09. Neste momento, entendo importante delimitar os contornos deste recurso, o qual visa modifi car decisão de 
primeiro grau que indeferiu as liminares pleiteadas na inicial. Do depósito judicial do valor integral da prestação 10. A demanda originária 
foi ajuizada com vistas a rever cláusulas contratuais de cédula de crédito bancário CCB, cujo crédito era destinado para a aquisição do 
veículo VW / Gol 1.6 MSI FLEX 8V 5P, 2018/2019, cor cinza, Chassi nº 9BWAB45U3KT048343, Placa QPD9894 e Renavan 1165859324, 
a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações no valor de R$ 1.329,31 (mil trezentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos) cada. 
11. Analisando a situação posta, registro que, nas demandas relativas às revisões contratuais, mormente aquelas que versam sobre 
os fi nanciamentos de veículos, em primeiro lugar, o Poder Judiciário necessita se preocupar em tornar efetivos os seus Provimentos 
Jurisdicionais, principalmente o fi nal, sob pena de inviabilizar a tutela judicial, favorecendo o calote, inadimplemento ou fomentando a 
exorbitância na aplicação dos juros e encargos desse tipo de contrato. 12. Nesse sentido, tenho convicção de que o posicionamento 
adequado é o da obrigatoriedade de o consumidor permanecer pagando o valor total das prestações, através de depósito judicial, 
perante o Juízo de 1º grau, que poderá liberar, em favor da correspondente instituição fi nanceira, aquilo que for incontroverso e, ao fi nal 
da demanda, com o trânsito em julgado, aquele que tiver sua pretensão judicial lograda êxito, poderá levantar, sem qualquer problema, 
o montante controvertido que estará devidamente depositado. 13. No âmbito dessas relações jurídicas, deve-se partir da premissa de 
que a parte celebrou o contrato e sabia a quantidade de parcelas, bem como o valor das mesmas. Nessa perspectiva, caso ao fi nal 
da ação o consumidor lograr êxito em comprovar sua pretensão, poderá receber o valor controvertido. Por outro lado, se a instituição 
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fi nanceira comprovar que as cláusulas do contrato celebrado encontram amparo legal, poderá perceber as quantias depositadas e 
discutidas na ação, da mesma forma corrigidas. 14. Destaco, ainda, que mediante o pagamento através de depósito judicial em dia e 
integral do valor contratado, pode o Juízo a quo liberar o montante incontroverso em favor da instituição bancária, até porque o §3º do 
art. 330 do Código de Processo Civil vigente obriga tal depósito pela parte autora, sendo vedada a negativação nos órgãos de proteção 
ao crédito, que poderá acontecer na hipótese destes comandos não serem observados pela parte adquirente do bem. 15. Diante do 
exposto, DEFIRO em parte o pedido para atribuição do efeito suspensivo requestado, modifi cando a Decisão objurgada para possibilitar 
que a parte agravante permaneça na posse do bem em questão e não tenha seu nome negativado, desde que realize, mensalmente, 
o depósito judicial do valor integral das parcelas previstas no contrato, podendo o Juízo a quo, mediante provocação, liberar em favor 
da instituição fi nanceira o montante incontroverso. 16. Dê-se ciência ao Juízo de origem da presente decisão. 17. Intime-se a parte 
agravada para, querendo, contraminutar este recurso, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, conforme art. 1019, inciso II, do Código de 
Processo Civil/2015. 18. Cumpra-se, utilizando-se este ato processual como Ofício/Mandado. 19. Transcorrido o prazo ou apresentada 
a devida manifestação, retornem-me os autos conclusos. 20. Publique-se. Maceió, 22 de junho de 2021. Fernando Tourinho de Omena 
Souza Desembargador - Relator

Agravo de Instrumento n.º 0804752-19.2021.8.02.0000
Planos de Saúde
1ª Câmara Cível
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Amil Assistência Médica Internacional S.a.

Advogado : Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB: 7529/AL)
Agravada : KAMYLLA ALMEIDA DOS SANTOS

DECISÃO/ OFÍCIO/MANDADO 1ª CC Nº ______/2021 01. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido para concessão do efeito 
suspensivo, interposto pela Amil - Assistência Médica Internacional S/A irresignada com a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo 
da ª Vara Cível da da Capital que, em Ação de Obrigação de Fazer, acolheu o pleito liminar, determinando que a agravante, “realize o 
pagamento das custas médicos e demais despesas para a realização da CIRURGIA BARIÁTRICA, com a equipe médica do Dr. Bruno 
Motta, no Hospital Santa Casa e com a equipe de anestesia da Clínica de Anestesia de Maceió, com todos os equipamentos necessários 
para a realização da cirurgia, bem como o pagamento da instrumentadora cirúrgica, até o limite da tabela usual deste procedimento, 
utilizado pelo plano de saúde demandado.” Além de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, 
por parte da ré e de seu diretor geral. 02. A agravante de início, sustentou a ausência de perigo da demora, tendo em vista que o 
procedimento prescrito pelo médico é eletivo, ressaltando, inclusive, que a realização do procedimento cirúrgico contraria a orientação nº 
92 do Conselho Nacional de Justiça, sendo necessária a priorização de casos graves, ante a ausência de leitos, por força da pandemia 
atravessada no país. 03. Noutro giro, pontuou que a situação da agravada não preenche as Diretrizes de Utilização - DUT 27, já que 
inexiste relatório médico a evolução da obesidade da agravada nos últimos 05 (cinco) anos, circunstancia que afasta a obrigatoriedade 
de custeio pelo plano de saúde. 04. Pontuou, ainda, que a operadora não é obrigada a custear o tratamento fora da rede credenciada, 
pontuando que só haverá direito ao reembolso nos casos de urgência e emergência, que impeçam a utilização da rede credenciada. 05. 
Por fi m, se insurgiu pela impossibilidade de multa em desfavor do diretor geral da agravante, além da exorbitação do valor atribuído. 06. 
É, em síntese, o relatório. 07. Em primeiro lugar, vale registrar que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses de aplicação do art. 
932, III e IV do Código de Processo Civil/2015, porém, a contrario senso, verifi ca-se que a situação posta gera o atendimento ao exigido 
no art. 1.015 do referido diploma legal. 08. Observa-se, em cognição rasa, que o presente recurso foi manejado tempestivamente, 
munido, aparentemente, dos documentos obrigatórios e necessários ao completo entendimento da lide em discussão, de sorte que 
seu conhecimento é imperativo. 09. Feitas estas considerações preliminares, passa-se a analisar a possibilidade de atribuição de efeito 
suspensivo ao recurso em tela, ou de deferir antecipadamente a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de 
Processo Civil/2015. 10. A empresa agravante busca a modifi cação da decisão que concedeu liminar determinando que arcasse com 
as despesas inerentes ao procedimento de CIRURGIA BARIÁTRICA, com a equipe médica do Dr. Bruno Motta, no Hospital Santa 
Casa; se responsabilize pelos valores advindos da prestação de serviços da equipe de anestesia da Clínica de Anestesia de Maceió, 
com todos os equipamentos necessários para a realização da cirurgia e assuma o pagamento da instrumentadora cirúrgica, dentro dos 
limites pago pela tabela do plano de saúde. 11. Os argumentos suscitados para justifi car o deferimento da liminar em sede de recurso, 
são o fato de a situação da agravada não se enquadrar no DUT 27, ausência de perigo da demora. Questiona ainda a multa aplicada. 
11. Logo de início há de se colocar que, quanto ao não preenchimento das Diretrizes de Utilização - DUT 27, observo que, à fl .48, há 
relatório médico dando conta de que a agravada é portadora de obesidade mórbida encontrando-se atualmente com 88,40 kg (oitenta 
e oito quilos e quatrocentos gramas), possui altura de 1,52cm (um metro e cinquenta e dois), com IMC 38.3KG/M2. Há informação 
também de que é portadora de esteatose hepática, dislipidemia, varizes de MMII, ressaltando a necessidade do procedimento cirúrgico 
para a dimunição da incidência de doença cardiáca. 12. Informações essas confi rmadas pelo Relatório Nutricional de fl s. 47, Relatório 
do médico endocrinologista de fl s. 46, médico vascular, fl . 42 todos recentes de março de 2021. 13. Neste contexto, não há de se falar 
em ausência de preenchimento dos requisitos das Diretrizes de Utilização - DUT 27, estando claro que a paciente vem lutando contra 
a obesidade há um certo tempo e que já tem outras patologias, inclusive, graves, decorrentes da mesma. 14. Quanto a ausência de 
perigo da demora, também, razão não assiste ao agravante, já que percebe-se que a agravada possui quadro progressivo de obesidade 
com o agravamento durante o período de pandemia, havendo, inclusive, a possibilidade de desenvolvimento de doença cardíaca, 
circunstâncias que revelam a necessidade de realização do procedimento cirúrgico em pequeno espaço de tempo. 15. Soma-se a este 
fato, que a obesidade é um fator de risco e aumenta as chances de agravamento do quadro de covid-19, fator que corrobora, ainda 
mais, a existência do perigo da demora. 16. Ademais, quanto ao fato de que o pleito cirúrgico será realizado fora da rede credenciada, 
o Magistrado de 1º grau caminhou bem, quando determinou que o pagamento fosse dentro dos limites da tabela da operadora do 
plano de saúde, numa clara demonstração de que entende que o plano não é obrigado a custear procedimento fora da sua rede, 
mas que também, o paciente possuindo confi ança em determinado profi ssional, não é obrigado a se operar com um credenciado, 
sendo ele responsável pelo pagamento da quantia que exceder ao valor pago pela operadora do plano de saúde. 17. Dessa forma, a 
legislação trazida pelo agravante em suas razões, não se aplica ao caso concreto, de forma, que a mesma prevê o reembolso total das 
despesas, nas situações em que devido a urgência e emergência, não é possível buscar a rede credenciada, fato que não se adequa 
ao caso concreto. 18. Quanto a multa aplicada em desfavor da pessoa do Diretor-Geral, entendo desarrazoada, devendo a mesmo 
subsistir somente em relação a agravante. 19. No que tange ao valor fi xado de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, por força do princípio da 
razoabilidade e proporcionalidade, fi xo a limitação a mesma, na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 20. Diante do exposto, 
DEFIRO em parte o pedido de concessão de efeito suspensivo, apenas para afastar a aplicação da multa em relação a pessoa do diretor 
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geral, bem como, limitá-la a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 20. Dê-se ciência ao Juízo de origem da presente decisão. 
21. Intime-se a parte agravada, para, querendo, contraminutar este recurso, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, conforme art. 1019, 
inciso II do Código de Processo Civil/2015. 22. Cumpra-se, utilizando-se este ato processual como Ofício/Mandado. 23. Transcorrido o 
prazos estabelecido ou apresentada a devida manifestação, retornem-me os autos conclusos. 24. Publique-se. Maceió, 22 de junho de 
2021. Fernando Tourinho de Omena Souza Desembargador - Relator

Agravo de Instrumento n.º 0807456-39.2020.8.02.0000
Intimação / Notifi cação
1ª Câmara Cível
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Construtora Lima Araujo

Advogado : Flávio de Albuquerque Moura (OAB: 4343/AL)
Advogada : Karla Mirelle Terencio Costa (OAB: 11566/AL)
Reprtate : Jeff erson de Lima Araújo Filho
Agravada : Luiza Maria de Barros Leodino
Advogado : Carlos Almir de Lima Barbosa (OAB: 14974/AL)
Advogado : Narciso Fernandes Barbosa (OAB: 5400/AL)
Advogado : Sebastião José Marinho Maia (OAB: 5635/AL)
Advogado : José Pinheiro Freire Neto (OAB: 5552/AL)
Advogado : Tácio Cerqueira de Mello (OAB: 5397/AL)

DECISÃO /MANDADO/OFÍCIO N. /2021. 01. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar para concessão de antecipação 
da tutela recursal, interposto pela Construtora Lima Araújo Ltda, visando reformar a decisão proferida pela Juízo da 3ª Vara Cível da 
Capital, que deferiu pedido do advogado da executada, determinado que o cartório da unidade judicial promovesse as alterações junto 
ao Sistema de Automação do Judiciário - SAJ, do nome do causídico, bem como, mandou intimar o novo procurador da decisão de 
fl s. 22/24, que concedeu prazo para pagamento voluntário do débito ou impugnação ao cumprimento de Sentença, tendo em vista 
o abandono da causa pelo antigo causídico. 02. Em suas razões (fl s. 01/24), a agravante alegou a impossibilidade da devolução do 
prazo, uma vez que o novo patrono teve ciência inequívoca da decisão de fl s. 22/24, nove dias após o início do prazo, quando se 
habilitou nos autos, lhe restando, ainda, 15 (quinze) dias úteis para pagar voluntariamente ou impugnar o cumprimento de Sentença. 
03. Pontuou, ainda, que o novo advogado ao se habilitar nos autos, opôs embargos à execução, ainda dentro do prazo determinado na 
decisão de fl s. 22/24, posteriormente julgado improcedente, circunstância que revela a preclusão lógica e consumativa da decisão em 
comento. 04. Sustentou, ainda, que tanto a discussão do abandono da causa pelo advogado quanto a de indisponibilidade do bem, já 
foram amplamente discutidas em diversos recursos, inclusive de minha relatoria, não havendo mais espaço para nova discussão. 05. 
Requereu, assim, a concessão de antecipação de tutela recursal ao presente Agravo, no sentido de suspender a decisão atacada, com 
a consequente reforma da mesma no mérito. 06. É, em síntese, o relatório. 07. Inicialmente, vale constar que o presente recurso foi 
manejado tempestivamente, munido dos documentos obrigatórios e necessários ao completo entendimento da lide em discussão, de 
sorte que seu conhecimento é imperativo. 08. Ademais, vale registrar que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses de aplicação do 
art. 932, incisos III e IV, do Código de Processo Civil/2015, porém, a contrario senso, verifi ca-se que a situação posta gera o atendimento 
ao exigido no art. 1.015 do referido diploma legal. 09. Feitas estas considerações preliminares, passa-se a analisar a possibilidade de 
atribuição de efeito suspensivo ao recurso em tela, ou de deferir antecipadamente a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso 
I, do Código de Processo Civil/2015. 10. Neste momento, entendo importante delimitar os contornos deste recurso, o qual visa modifi car 
decisão do primeiro grau de jurisdição, que reconhecendo abando do advogado da parte executada, determinou a intimação da decisão 
de fl s. 22/24 do cumprimento de Sentença, no nome do novo causídico, devolvendo, com isso, o prazo para pagamento voluntário e 
impugnação do cumprimento de sentença. 11. Analisando os autos, verifi ca-se que na data de 31/07/2017, foi publicado no diário ofi cial 
a decisão de fl s. 22/224, que dentre outros comandos, determinou a indisponibilidade do bem, o pagamento voluntário em 15 (quinze) 
dias, bem como, concedeu mais 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de Sentença, em caso de ausência de pagamento 
voluntário, tendo se iniciado o prazo de pagamento na data de 02/08/2017, conforme certidão de fl . 25 dos autos originários. 12. Na 
data de 10/08/2017, a executada atravessou requerimento, alegando abandono da causa pelo advogado desde 2008, habilitando novo 
causídico, bem como requereu a devolução de todos os prazos. 13. Na data de 04/08/2020, o Magistrado proferiu a decisão atacada, 
que iniciou seu prazo em 07/08/2020, e até a presente data não se observa nos autos, nenhum ato praticado pela parte executada, no 
sentido de cumprir o comando. 14. Diante da narrativa dos fatos, observa-se que a parte executada somente alegou o abandono da causa 
pelo advogado, que segundo ela ocorreu em 2008, no ano de 2017, ou seja, passados 09 (nove) anos, o que causa certa estranheza, 
tendo em vista que durante esse longo lapso temporal, a assistida em nenhum momento percebeu que o advogado supostamente 
exerceu seu mister de forma adequada, mesmo se tratando de um processo com inúmeros incidentes, recursos, embargos de terceiros, 
ou seja, um processo que vem se movimentando de forma constante. 15. Doutra banda, ao informar o abandono da causa e habilitar 
novo advogado, ainda lhe restava 08 (oito) dias para o pagamento voluntário, momento em que se inciaria o prazo para impugnação ao 
cumprimento de Sentença, o que revela que o novo causídico teria tempo para assumir o processo e cumprir os prazos estabelecidos. 
16. Ademais, a parte revela abandono da causa pelo advogado antigo, mas em nenhum momento consegue comprovar tal fato, situação 
esta, que, inclusive, já afastei quando do julgamento do agravo de instrumento nº 0803526-18.2017.8,02,0000, vejamos: 24. Sustenta a 
parte agravante teria havido “abandono da causa pelo causídico da parte demandada desde o ano de 2008, não se tratando de aplicação 
dos efeitos da revelia, mas, de ausência posterior de pressuposto de desenvolvimento válido do processo”, o que ensejaria nulidade 
do processo. 25. Acerca do tema, a parte agravada destaca que o advogado da parte agravante, durante todo o trâmite processual foi 
devidamente intimado de todos os atos processuais, não havendo de se falar em cerceamento de defesa. 26. No que concerne a este 
ponto, não merece acolhimento a tese da agravante, isto porque não há qualquer alegação de não foram promovidas as intimações 
necessárias, mas tão somente que o advogado que, à época patrocinava a causa, não havia exercido seu mister de forma correta. 27. 
Ora, nestas situações, cabe ao agravante ingressar com ação devida na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Alagoas, ou mesmo 
judicialmente para aferir a responsabilidade do causídico pela sua omissão frente ao processo, nunca se falar em cerceamento de 
defesa, quando o Judiciário tomou as medidas previstas, dentro da legislação vigente. 28. A propósito, ao analisar os autos originários, 
observo que a agravante foi citada pessoalmente (fl s. 62/63), após o que apresentou contestação (fl s. 66/74), do Despacho que designou 
audiência de conciliação, houve a devida publicação (fl . 93), como também do Despacho que solicitou informações sobre a possibilidade 
de conciliação (fl . 96/97), uma vez que aquela audiência não havia se realizado. Após, diante da manifestação da empresa autora, 
aqui agravada, sobre a ausência de interesse em conciliar, foi prolatada sentença, da qual houve devida intimação das partes (fl . 120). 
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17. Nestes termos, pelo menos neste momento de cognição rasa, não vislumbro elementos que possibilitem a devolução do prazo 
concedido, seja por não restar demostrado o abando da causa, seja, que mesmo considerando a existência da falha do antigo advogado, 
o novo constituído teve tempo hábil para cumprir o comando. 18. Diante do exposto, com lastro nos fatos e fundamentos jurídicos acima, 
DEFIRO o pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal, concedendo a tutela provisória de urgência, suspendendo os efeitos 
da decisão atacada. 19. Dê-se ciência à 3ª Vara Cível da Capital, 20. Intime-se as agravadas para, querendo, contraminutar este recurso 
no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. 21. Cumpra-se, utilizando-se este ato 
processual como Ofício/Mandado, bem como, promova a correção do causídico da parte agravada no sistema. 22. Transcorrido o prazo 
ou apresentada a devida manifestação, retornem-me os autos conclusos. 23. Publique-se. Maceió, 22 de Junho de 2021. Fernando 
Tourinho de Omena Souza Desembargador-Relator

Agravo de Instrumento n.º 0808463-66.2020.8.02.0000
Saúde
1ª Câmara Cível
Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : Município de Penedo/al

Procurador : Diego Leão da Fonseca (OAB: 8404/AL)
Agravada : Karine Santana Sampaio Martins
Defensor P : Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL)

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA EM SEDE 
DE 1º GRAU DE JURISDIÇÃO. FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DO OBJETO CONFIGURADA. 01 - 
A cognição exauriente da Sentença absorve o alcance sumário da Decisão Interlocutória, acarretando na falta superveniente de um 
pressuposto de admissibilidade da insurgência, qual seja o interesse recursal, em sua faceta utilidade, pois não há nada mais útil a ser 
discutido nesta via. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 01. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido para atribuição 
de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Penedo, objetivando modifi car Decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de 
Penedo/AL que determinou a intimação do agravante via mandado para que, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), promovesse os 
atos capazes de viabilizar o fornecimento de 300 (trezentas) fraldas Bigfral Plus XG por mês, durante um período de dois meses, sob 
pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 02. Em suas razões, o agravante defendeu, em síntese, que não poderia 
ser compelido a fornecer determinada marca de fralda exigida pela parte agravada, uma vez que existem diversas outras marcas 
disponíveis no mercado. Sustentou, ainda, que não existe base legal que ampare o pleito de fornecimento de fralda geriátrica de marca 
comercial específi ca, bem como não existe prova nos autos de inefi cácia da fralda disponibilizada pelo SUS. 03. Por fi m, requereu a 
suspensão dos efeitos da decisão objurgada e, no mérito, sua revogação. 04. Ato contínuo, em decisão às fl s. 66/71, foi deferido o pedido 
de concessão de efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da decisão agravada na parte que impõe o patrocínio de fraldas da marca 
Bigfral, autorizando que a municipalidade fornecesse, em favor da recorrida, insumo similar (Jardim Premium), nos exatos tamanho e 
quantidade indicados no relatório médico de fl . 19 dos autos originários. 05. Às fl s. 93/99, a parte agravada apresentou contrarrazões 
aduzindo que apresentou alergia cutânea, o que justifi caria a necessidade em utilizar fraldas da marca Bigfral. Assim sendo, requereu 
a manutenção da decisão proferida pelo juiz de primeiro grau em todos os seus termos. 06. Ato contínuo, em parecer às fl s. 108/111, a 
Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do presente recurso. 07. É, em síntese, o relatório. 
08. Analisando o processo originário no Sistema de Automação do Judiciário SAJ, vislumbra-se que no curso desse recurso foi prolatada 
sentença às fl s. 70/73 julgando parcialmente procedente o pedido constante na inicial. 09. Nessas situações, tem-se que a prolação da 
Sentença alcança os fatos aqui discutidos, ensejando a falta superveniente de um pressuposto de admissibilidade da insurgência, qual 
seja o interesse recursal, em sua faceta utilidade, pois não há nada mais útil a ser discutido nesta via. 10. Em razão desse fato, tem-se 
por prejudicada a análise meritória deste Agravo de Instrumento, haja vista a perda superveniente do interesse recursal, já que não teria 
mais sentido ser realizado um Juízo Revisor por Órgão colegiado acerca de uma decisão interlocutória proferida nos autos em que já 
houve provimento jurisdicional fi nal. 11. O art. 932, inciso III, do Código de Processual Civil de 2015 possibilita ao Relator, através de 
Decisão Monocrática, não conhecer ao remédio insurgente sempre que este se mostre prejudicado, situação perfeitamente identifi cada 
no caso em epígrafe. Vejamos o referido dispositivo: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, 
prejudicado ou que não tenha impugnado especifi camente os fundamentos da decisão recorrida; (...)” 12. Diante do exposto, JULGO 
PREJUDICADO o presente recurso, com supedâneo no art. 932, inciso III, do Código de Processual Civil, haja vista que houve a 
prolação de sentença pelo Juízo do primeiro grau de jurisdição. 13. Publique-se e, após o trânsito em julgado, arquive-se o feito, com a 
competente baixa na distribuição. 14. Cumpra-se, utilizando-se o presente ato processual como Ofício/Mandado. Maceió, 22 de junho de 
2021. Fernando Tourinho de Omena Souza Desembargador-Relator

Maceió,  22 de junho de 2021

Des. Sebastião Costa Filho
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Gabinete do Des. Sebastião Costa Filho

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO E DECISÃO MONOCRÁTICA

Apelação Criminal n.º 0700118-59.2016.8.02.0060
DIREITO PENAL
Câmara Criminal
Relator: Des. Sebastião Costa Filho
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Apelante : José Adelson de Melo Silva

Advogado : Thiago Hennrique Silva Marques Luz (OAB: 9436/AL)
Advogada : Gabrielle Bomfi m de Melo (OAB: 17537/AL)
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Apelado : Ministério Público

DESPACHO Trata-se de manifestação da Procuradoria Geral de Justiça ás fl s. 259, no sentido de intimar o representante do 
Ministério Público de primeiro grau para que apresente contrarrazões ao recurso. No entanto, compulsando os autos, verifi ca-se que o 
Ministério Público tomou ciência da decisão, sem, contudo, se manifestar às fl s.256. Assim sendo, abra-se vista dos autos à Procuradoria 
Geral de Justiça Criminal para que oferte parecer opinativo, uma vez que o Ministério Público de primeiro grau já teve a oportunidade de 
se manifestar e quedou-se inerte. Após, com ou sem parecer opinativo, uma vez decorrido o prazo legal, voltem-me os autos conclusos. 
Publique-se. Cumpra-se. Maceió, 22 de junho de 2021 Des. Sebastião Costa Filho Relator

Recurso em Sentido Estrito n.º 0720486-04.2018.8.02.0001
Homicídio Qualifi cado
Câmara Criminal
Relator: Des. Sebastião Costa Filho
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Recorrente : Jonathan dos Santos Silva

Advogado : André Maurício Laurentino de Argolo (OAB: 6600/AL)
Recorrido : Ministério Público

DESPACHO Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, em que fi guram como recorrente Jonathan dos Santos Silva e, como recorrido, 
o Ministério Público. Tendo em vista que se trata de Recurso em Sentido Estrito contra a decisão de pronúncia, como se infere das 
razões recursais de fl s. 1/26, é necessário fazer uma análise de todo o processo. Diante disso, remetam-se os autos ao juízo de primeiro 
grau, a fi m de que envie os autos em sua integralidade (original ou cópia) a este gabinete. Publique-se. Cumpra-se. Maceió, 22 de junho 
de 2021 Des. Sebastião Costa Filho Relator

Habeas Corpus Criminal n.º 0800465-13.2021.8.02.0000
Roubo
Câmara Criminal
Relator: Des. Sebastião Costa Filho
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Impetrante/Def : Defensoria Pública do Estado de Alagoas

Paciente : Israel Lima Timóteo da Silva
Defensor P : Ronivalda de Andrade (OAB: 22923/AL)
Recorrido : Ministério Público do Estado de Alagoas

DESPACHO Em atenção ao decidido no RHC nº 148539/AL, juntado no malote digital às folhas 138/145, determino que seja 
informado ao magistrado de origem, acerca da decisão proferida que teve o seguinte dispositivo: CONHEÇO parcialmente do recurso 
e, nessa extensão, DOU PROVIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus para determinar a soltura do Recorrente, se por outro 
motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem 
prejuízo de nova decretação de prisão provisória por fato superveniente, a demonstrar a necessidade da medida, ou da fi xação de 
medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma Fundamentada. Publique-se e cumpra-se 
urgência. Maceió, 22 de junho de 2021 Des. Sebastião Costa Filho Relator

Ação Penal - Procedimento Ordinário n.º 0803905-17.2021.8.02.0000
Homicídio Qualifi cado
Tribunal Pleno
Relator: Des. Sebastião Costa Filho
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Autor : Washigton da Silva Lopes

Réu : Uniao Federal

DESPACHO A Advocacia Geral da União encaminhou a presente manifestação como autos independentes. Os documentos deste 
feito já foram anexados ao processo originário, no qual corre incidente de inconstitucionalidade de lei federal. Ante isso, ARQUIVE-SE 
os presentes autos com baixa na distribuição. Cumpra-se. Maceió, 22 de junho de 2021 Des. Sebastião Costa Filho Desembargador

Habeas Corpus Criminal n.º 0803959-80.2021.8.02.0000
Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns
Câmara Criminal
Relator: Des. Sebastião Costa Filho
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Impetrante/Def : Bernardo Salomão Eulálio de Souza

Impetrante/Def : Luciana Vieira Carneiro
Impetrante/Def : João Fiorillo de Souza
Paciente : Davi Laurentino dos Santos
Impetrado : Juiz de Direito da 17ª Vara Criminal da Capital

DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Habeas Corpus, sem pedido de liminar, impetrado por membro da Defensoria Pública do 
Estado de Alagoas em favor de Davi Laurentino dos Santos e contra ato praticado pelo Juízo de Direito da 17ª Vara Criminal da Capital 
nos autos de origem tombados sob o n° 0711161-34.2020.8.02.0001. Em consulta ao meu acervo, bem como em pesquisa feita junto ao 
SAJSG5, constatei a existência de ação análoga à presente, qual seja, o Habeas Corpus tombado sob o nº 0803359-59.2021.8.02.0000 
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, o qual visa combater a mesma ordem de prisão aqui questionada, oriunda dos autos originários nº 0711161-34.2020.8.02.0001, sob o 
mesmo principal argumento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva cautelar impugnada (prisão 
preventiva). Atente-se que o reportado remédio constitucional foi levado a julgamento na última sessão da Câmara Criminal, ocorrida 
em 16.06.2021, ocasião em que o órgão colegiado referendou, à unanimidade de votos, o decreto prisional objurgado, reconhecendo 
a presença, na espécie, dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, julgando-a necessária para 
a garantia da ordem pública, bem como considerou que o feito originário tramita em marcha regular, sob a ótica do razoável. Enfi m, 
tal como o presente, o referido writ objetivava a soltura do ora paciente, sob o mesmo principal argumento de que ele se encontra 
submetido a constrangimento ilegal porque não se fazem presentes na espécie os requisitos autorizadores da custódia preventiva, de 
modo que se tem o mesmo pedido (relaxamento da prisão preventiva), mesma causa de pedir (inidoneidade da fundamentação exposta 
no decreto prisional, ante o não preenchimento dos seus requisitos autorizadores) e mesmas partes (paciente, impetrante e impetrado). 
Trata-se, portanto, de hipótese de litispendência. Por essa razão, torno extinto este Habeas Corpus, sem resolução de mérito, com fulcro 
no art. 485, V, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 17 do mesmo diploma processual. Publique-se. Intimem-se. Arquive-
se Maceió/AL, 22 de junho de 2021. Des. Sebastião Costa Filho Relator

Habeas Corpus Criminal n.º 0804590-24.2021.8.02.0000
Crimes do Sistema Nacional de Armas
Câmara Criminal
Relator: Des. Sebastião Costa Filho
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Impetrante : Thayna Almeida Cavalcante

Paciente : Erick Levi Medeiros Fagundes
Impetrado : Juiz de Direito da 16ª Vara Criminal da Comarca da Capital / Execuções Penais

DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Erick Levi Medeiros Fagundes em que se reputa como ilegal ato dos 
Juízes de Direito da 16ª Vara Criminal da Capital/Execuções Penais nos autos 0006947-75.2019.8.02.0001. A advogada impetrante 
explica que o paciente foi preso acusado do crime de posse ilegal de arma de fogo e os magistrados de origem determinaram sua 
regressão cautelar. Além de reclamar de circunstâncias do feito gerado através da prisão em fl agrante, defende-se que o paciente tem 
o direito de continuar no regime semiaberto em razão de suas condições pessoais, sobretudo, considerando que não cometeu nenhum 
fato ilícito durante o cumprimento da pena, já se inseriu numa igreja e vem trabalhando regularmente, sendo desarrazoado a regressão 
neste momento, em razão do objetivo ressocializador da pena. Afi rma-se, ainda, que a regressão cautelar do paciente o coloca em risco 
de contaminação pelo novo corona vírus, uma vez que as unidades penitenciarias estão superlotadas. Com base nessas alegações 
requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja expedido contramandado de prisão e o paciente continue a responder ao 
processo em liberdade. No despacho às folhas 147 determinei a intimação da advogada impetrante para apontar especifi camente a 
autoridade coatora. A advogada impetrante explicou, na petição às folhas 148/150, que o presente habeas corpus visa combater a 
decisão de regressão cautelar, tendo em vista que o paciente foi posto em liberdade nos autos do processo de conhecimento. É o 
relatório. É cediço que, nesta fase, verifi ca-se, em cognição sumária, a existência ou não dos requisitos que autorizam a concessão da 
liminar, quais sejam o fumus boni juris, consistente na verifi cação de elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade 
no constrangimento; e o periculum in mora, referente à análise de probabilidade de dano irreparável. Só se concede habeas corpus 
liminarmente em favor de paciente preso quando manifesta a ilegalidade do constrangimento, ou seja, quando bastante plausíveis as 
alegações da impetração. Compulsando os autos de origem, verifi ca-se que os magistrados de primeiro grau determinaram a regressão 
cautelar do paciente em razão da possibilidade da prática de novo crime doloso (art. 188, I da LEP). Senão vejamos: Defl ui-se da análise 
pausada dos autos que o(a) reeducando(a) não teria observado as condições inerentes ao cumprimento do regime semiaberto. Assim, 
prescreve o art. 118, I da LEP: Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade fi cará sujeita à forma regressiva, com a transferência 
para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o c o n d e n a d o : Praticar fato defi nido como crime doloso ou falta grave; (...). (grifo 
nosso). Insta consignar que o(a) reeducando(a), em ID 105.1, tomou ciência das condições a que fi cou submetido( a), inclusive quanto à 
possibilidade de regressão automática acaso não cumprisse nem justifi casse o descumprimento de alguma medida. O(A) reeducando(a) 
não cumpriu satisfatoriamente uma das condições impostas, notadamente o cometimento de novo delito, agindo em contrariedade à 
legislação e sem observância das condições que lhe foram estabelecidas como cumprimento da pena no regime semiaberto. Portanto, 
impossível a permanência no regime atual de cumprimento da pena. Não pode o Estado, como detentor dos interesses mais elevados 
da pacifi cação da ordem pública, em virtude do condenado não merecer o cumprimento de pena em regime prisional menos severo, fi car 
totalmente inerte, provocando um sentimento de impunidade no apenado, que o levasse à possibilidade de vir novamente a delinquir. 
É por esse motivo que se faz necessária a manifestação cautelar deste Juízo, devendo o(a) reeducando ser recolhido e, após, ser 
designada audiência para a sua oitiva nos termos do § 2º do art. 118, da LEP. Ex positis, com base nos argumentos acima alinhavados, 
o REGREDIMOS CAUTELARMENTE regime imposto para o fechado, devendo ser expedido o competente em MANDADO DE PRISÃO 
desfavor do apenado , com validade até 04/05/2025. Erick Levi Medeiros Fagundes Ressalta-se que, quando do efetivo cumprimento do 
Mandado de Prisão, em observância aos art. 1º, III, e art. 5º, III, XLIX e LV, todos da Constituição Federal, c/c art. 718-W, parágrafo único, 
do Provimento nº 15/2019, da CGJ/AL, considerando a necessidade de preservar a integridade física do preso, além de produzir prova 
pericial, tanto para ele como para o Estado-acusador e seus agentes protetores e vigilantes, dever-se-á ser realizado, antes do ingresso 
do preso no estabelecimento prisional, o exame de corpo de delito, servindo a presente decisão como ofício, destacando-se que a não 
observância da determinação acima apresentada implicará em responsabilidade civil, administrativa e, eventualmente, penal, dado o 
fato de que as pessoas presas só poderão ingressar ao sistema prisional tão somente após a realização do referido exame. Ofi cie-se o 
Sistema Prisional para ciência do presente expediente e para demais providências necessárias. Dê-se ciência ao Ministério Público e 
à Defensoria Pública. Por fi m, ofi cie-se à 6ª Vara Criminal da Capital/AL, em face do processo de nº 0711548- 15.2021.8.02.0001, para 
que remeta o Auto de Prisão em Flagrante e sua homologação, que ensejou a presente regressão cautelar, bem como as decisões 
que mantiveram a prisão, o oferecimento da denúncia ( se houver) e as demais peças processuais que porventura julgar importantes, 
para fi ns de audiência de Justifi cação. Como se nota, a decisão do juízo de origem fundamenta a necessidade da regressão cautelar 
em razão de o paciente ter supostamente praticado novo crime doloso em 04/05/21. Com efeito, apesar das alegações da impetração, 
entendo, a priori, que inexiste constrangimento ilegal nos autos de origem, tendo em vista que a regressão cautelar do paciente está 
pautada em fundamentação idônea, bem condizente com as particularidades do caso concreto, sobretudo, considerando que o paciente, 
já condenado por roubo majorado (crime violento), e foi fl agrado na posse de uma arma de fogo. À luz desses argumentos, feita a análise 
preliminar dos autos, não vislumbro conjunto probatório sufi ciente para a concessão liminar através do presente remédio constitucional, 
fazendo-se necessário análise mais acurada das circunstâncias que envolvem o presente caso, sendo, inclusive, imprescindível a 
notifi cação da autoridade dita coatora para que possa prestar as informações pertinentes ao deslinde da questão. Ante o exposto, 
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indefi ro o pedido liminar. Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, concedendo-lhe prazo de 72 (setenta e duas) 
horas, a fi m de que, entre outras medidas, esclareça o atual estágio do processo. Anexadas as informações, sejam os autos remetidos à 
douta Procuradoria Geral de Justiça para que oferte seu Parecer. Cumpridas as diligências, voltem-me os autos conclusos. Publique-se 
e cumpra-se. À Secretaria, para as providências. Maceió, 22 de junho de 2021. Des. Sebastião Costa Filho Relator

Habeas Corpus Criminal n.º 0804704-60.2021.8.02.0000
Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns
Câmara Criminal
Relator: Des. Sebastião Costa Filho
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Paciente : EDIFARLEN HIGINO DOS SANTOS

Advogado : José Diogo Westmister Raposo Costa (OAB: 16073/AL)
Impetrante : JOSÉ DIOGO WESTMISTER RAPOSO COSTA
Advogado : José Diogo Westmister Raposo Costa (OAB: 16073/AL)
Impetrado : JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PENEDO/AL

DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de EDIFARLEN HIGINO DOS SANTOS, para fazer cessar constrangimento 
ilegal atribuído ao JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PENEDO/AL (autos de origem nº 0700237-77.2021.8.02.0049). 
Relata-se que o paciente foi condenado pelos crimes de tráfi co de drogas e porte ilegal de arma de fogo a pena de 06 (seis) anos, 02 
(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto, porém, o magistrado de primeiro grau, mesmo 
aplicando a detração de 03 (três) meses e 05 (cinco) dias, manteve a prisão preventiva do paciente. No presente writ, a impetrante 
defende que a decisão do magistrado de primeiro grau se revela desproporcional em relação ao regime fi xado na sentença, razão pela 
qual a impetrante pleiteia a concessão da ordem para expedição de alvará de soltura. O impetrante defende, também, que o paciente 
não pode permanecer custodiado porque não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como o decreto de 
prisão é carente de fundamentação idônea, uma vez que utilizou-se de fundamentação vaga, sem indicar elementos concretos a 
demonstrar que a liberdade do paciente seria um risco à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal. É o relatório. Trata-
se de habeas corpus que visa a expedição de alvará de soltura basicamente pelo argumento de desproporcionalidade entre a prisão 
preventiva e o regime inicial fi xado na sentença. Ora, apesar da fi xação de regime inicial menos gravoso que a segregação para o 
cumprimento da pena, o magistrado de primeiro grau manteve a prisão preventiva da paciente, com fundamento na garantia da ordem 
pública, devido a gravidade dos fatos: Dadas as circunstâncias concretas do fato, subsistem os requisitos da prisão preventiva 
explanados na decisão que a decretou, fi ca mantida a constrição cautelar do acusado, com fundamento na gravidade concreta dos fatos. 
Como se nota, a autoridade coatora fi xou o regime inicialmente semiaberto, mas ao mesmo tempo impediu o paciente de recorrer em 
liberdade. Surge, diante disso, a dúvida, pois é assente o pensamento de que a fi xação do regime inicialmente semiaberto, por si só, já 
demonstraria não existir necessidade de a prisão provisória subsistir sequer por mais um dia. Para entender o problema é preciso 
lembrar, em primeiro lugar, que a Lei de Execuções Penais só autoriza o início da execução penal com o trânsito em julgado da sentença 
condenatória. Essa regra é extraída do art. 105, no qual está expresso literalmente que a expedição da guia de recolhimento é 
condicionada ao trânsito em julgado da sentença e, ainda, à prisão (ou captura) do réu condenado: Art. 105. Transitando em julgado a 
sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento 
para a execução. Acontece que a solução literal da Lei de Execuções Penais, com o tempo, mostrou-se inadequada. Basta pensarmos 
nos casos em que o paciente responde ao processo preso preventivamente e vem a ser condenado a uma pena que lhe permitiria 
progredir de regime, mas mesmo assim deseja recorrer da sentença, o que postergará o trânsito em julgado da sentença e, por 
conseguinte, a progressão de regime, que lhe seria de direito caso optasse por não recorrer. Ora, em nosso ordenamento, não se pode 
constranger o acusado a não recorrer, para que só então obtenha a progressão de regime que conseguiria, caso aceitasse a condenação 
nos termos em que posta pelo juiz de primeiro grau. Julgando esses casos, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de 
que é admissível o cumprimento progressivo da pena, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, nas situações em 
que é necessário manter a prisão cautelar do indivíduo, mas o tempo total de prisão já autoriza a progressão de regime: Súmula 716 
ADMITE-SE A PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA OU A APLICAÇÃO IMEDIATA DE REGIME MENOS 
SEVERO NELA DETERMINADA, ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Sessão Plenária de 
24/09/2003 - DJ de 9/10/2003, p. 6; DJ de 10/10/2003, p. 7; DJ de 13/10/2003, p. 6. Em outras palavras, o Supremo Tribunal Federal 
passou a admitir que, mesmo antes do trânsito em julgado, inicie-se o processo de execução penal, para que o acusado possa progredir 
de regime ainda que antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. É certo que essa Súmula se refere aos casos em que o 
indivíduo foi condenado a penas fi xadas em regime inicialmente fechado, e alcançou, durante o tempo da prisão provisória (e durante o 
trâmite recursal), o direito de progredir de regime. Aqui, por outro lado, a pena já foi fi xada de logo em regime semiaberto. Não obstante, 
ao menos em uma rasa cognição da situação, entendo que deve ser aplicado o mesmo raciocínio, pois a prisão cautelar do paciente, a 
priori, está devidamente justifi cada, diante da gravidade do fato (posse de 29 (vinte e nove) bombinhas de maconha, além de 30 (trinta) 
gramas do mesmo entorpecente, 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola, cal. 9mm, marca Taurus, com 29 (vinte e nove) munições do 
mesmo calibre e 03 (três) carregadores, a quantia de R$ 82,00 (oitenta e dois reais) em espécie e 01 (um) aparelho celular, marca 
SAMSUNG). Ora, o fato de ter sido fi xado de pronto o regime semiaberto mostra-se como uma singularidade irrelevante, quando se 
toma em conta todo o raciocínio desenvolvido pelo Supremo Tribunal Federal. O mesmo tratamento deve ser aplicado aqui afi nal, se é 
possível o cumprimento provisória da pena para quem foi condenado a regime inicialmente fechado (Súmula n.º 716 do STF), o mesmo 
direito deve ser assegurado àquele que foi condenado em regime inicialmente semiaberto. Em casos semelhantes a este, inclusive, o 
entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça tem sido no mesmo sentido: se o réu permaneceu cautelarmente custodiado 
durante a tramitação do processo, a circunstância de ter sido fi xado o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena não confere, 
por si só, o seu direito de recorrer em liberdade, se subsistentes os pressupostos que justifi caram a prisão preventiva. Todavia, até o 
trânsito em julgado da sentença condenatória, deverão lhe ser assegurados os direitos concernentes ao regime prisional nela 
estabelecido o que, in casu, está garantido pela imediata expedição da guia de execução provisória, pela autoridade coatora: [...] Não há 
incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fi xação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos 
do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in casu. Entretanto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia 
cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais 
gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em fl agrante ofensa ao princípio da razoabilidade. [...] (HC 
504.409/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019) (grifos 
aditados) [...] Inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução 
criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar, baseada, no caso, na reiteração delitiva. [...] Não há incompatibilidade na fi xação do 
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modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução 
estabelecido. Na espécie, nenhum documento revela que o paciente esteja em estabelecimento inadequado, havendo informação 
apenas de que o processo de execução foi anexado a outro que já estava em andamento. [...] (HC 435.375/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO 
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018) (grifos aditados) No mesmo sentido são os precedentes desta 
Egrégia Câmara Criminal, consoante se extrai das ementas dos julgados cujas ementas seguem transcritas: PROCESSO PENAL. 
HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO 
PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DA COMPETENTE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 
SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DO DECRETO PREVENTIVO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E 
INDICATIVOS DE REITERAÇÃO DELITIVA QUE RECOMENDAM O ACAUTELAMENTO PROVISÓRIO. PACIENTE REINCIDENTE 
ESPECÍFICO QUE RESPONDEU A TODO O PROCESSO CAUTELARMENTE PRESO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
NA ESPÉCIE. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. I - O condenado à pena corporal em regime mais brando que o fechado 
não tem o direito subjetivo de ser colocado em liberdade na pendência do julgamento de recurso. Se permanecem os requisitos da 
prisão preventiva, será iniciado o cumprimento da pena, no regime que foi imposto na sentença (no caso, o semiaberto) com direito, 
inclusive, à progressão de regime. Precedentes. II - Até o trânsito em julgado da sentença condenatória, deverão ser assegurados os 
direitos concernentes ao regime prisional nela estabelecido o que, in casu, está garantido pela imediata expedição da guia de execução 
provisória. III - Observa-se que a prisão é, realmente, necessária a bem da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração 
delituosa e periculosidade do agente. É que, além da gravidade do crime que lhe é imputado no processo de origem, há comprovação de 
que o paciente já foi condenado por outro homicídio. IV apesar de o impetrante relatar que o paciente teria o direito de progredir para o 
regime aberto, uma vez que foi condenado a pena de 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias e encontra-se preso há 
aproximadamente dois anos (desde 16/02/2017), entendo que não há ilegalidade na manutenção da sua reclusão, uma vez que, além 
da soma das penas dos processos de execução que o paciente responde (paciente condenado a 04 anos no outro feito), o magistrado 
de execução deverá apreciar o requisito temporal da progressão em conjunto com as condições pessoais do paciente no cumprimento 
da pena (bom comportamento e reincidência). V - Ordem conhecida e denegada. (HC 0800014-56.2019.8.02.0000 TJAL, Rel. Des. 
Sebastião Costa Filho, Câmara Criminal, julgado em 06/02/2019, DJAL 14/03/2019) (grifos contidos no original) PROCESSO PENAL. 
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO 
PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DA COMPETENTE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 
NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. 
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA ESPÉCIE. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. ORDEM CONCEDIDA 
DE OFÍCIO PARA DETERMINAR QUE O PACIENTE AGUARDE O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO NOS RIGORES DO 
REGIME SEMIABERTO. I - O condenado à pena corporal em regime mais brando que o fechado não tem o direito subjetivo de ser 
colocado em liberdade na pendência do julgamento de recurso. Se permanecem os requisitos da prisão preventiva, será iniciado o 
cumprimento da pena, no regime que foi imposto na sentença (no caso, o semiaberto) com direito, inclusive, à progressão de regime. 
Precedentes. II - Até o trânsito em julgado da sentença condenatória, deverão ser assegurados os direitos concernentes ao regime 
prisional nela estabelecido. III - Observa-se que a prisão é, realmente, necessária a bem da aplicação da lei penal, uma vez que o 
paciente descumpriu as medidas cautelares impostas pelo magistrado de primeiro grau. É que, além da gravidade do crime que lhe é 
imputado no processo de origem, há comprovação de que o paciente, após ser citado, não compareceu a nenhum ato processual. IV - 
Ordem conhecida e denegada. Concessão de Ofício para determinar que o paciente aguarde o julgamento do recurso de apelação em 
regime semiaberto. (HC 0801814-22.2019.8.02.0000 TJAL, Rel. Des. Sebastião Costa Filho, Câmara Criminal, julgado em 19/06/2019, 
DJAL 02/07/2019) Assim, considerando a jurisprudência desta corte e que o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da 
irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento defi nitivo deste processo, após infomações 
do magistrado impetrado e parecer da Procuradoria Geral de Justiça, indefi ro o pedido liminar. Requisitem-se informações à autoridade 
apontada como coatora, concedendo-lhe prazo de 72 (setenta e duas) horas, a fi m de que, entre outras medidas, esclareça o atual 
estágio do processo e se a guia de execução provisória já foi expedida. Anexadas as informações, sejam os autos remetidos à douta 
Procuradoria Geral de Justiça para que oferte seu Parecer. Cumpridas as diligências, voltem-me os autos conclusos. Publique-se e 
cumpra-se. À Secretaria, para as providências. Maceió, 22 de junho de 2021. Des. Sebastião Costa Filho Relator

Habeas Corpus Criminal n.º 0804712-37.2021.8.02.0000
Homicídio Simples
Câmara Criminal
Relator: Des. Sebastião Costa Filho
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Impetrante : Fidel Dias de Melo Gomes

Paciente : Thierry Alves dos Santos
Impetrado : Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal da Capital/ Tribunal do Júri

DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fidel Dias de Melo Gomes em favor 
de Thierry Alves dos Santos e contra ato praticado pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Capital nos autos de origem tombados 
sob o nº 0706050-35.2021.8.02.0001. Em apertada síntese, narra-se que o paciente, preso cautelarmente desde 19 de abril de 2021 
sob a acusação da prática do crime de homicídio qualifi cado, encontra-se submetido a constrangimento ilegal porquanto não estariam 
presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, estando a decisão judicial que a lastreia carente de idôneos 
fundamentos. Nessa toada, sustenta-se que outras medidas cautelares mais brandas que o cárcere preventivo se apresentariam 
sufi cientes para a hipótese em testilha, notadamente em se considerando a presença de condições subjetivas favoráveis (primariedade, 
bons antecedentes, residência fi xa, ocupação lícita e arrimo de família). No mais, aduz-se que o paciente é pai de dois fi lhos menores 
de 12 anos, sendo sua presença imprescindível para os cuidados dos menores, possibilitando, assim, a prisão domiciliar. Com base 
nessas alegações, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente seja colocado em liberdade mediante 
expedição de alvará de soltura ou seja encaminhado para prisão domiciliar. É o breve relatório. Registre-se que a concessão de liminar 
em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas na hipótese de fl agrante ilegalidade e desde que presentes o necessário 
periculum in mora e o fumus boni juris, situações estas não demonstradas de forma inequívoca na situação sob exame. Isso porque, 
em suma, o decreto prisional impugnado está bem fundamentado e encontra amplo arrimo nos autos, não se constatando fl agrante 
ilegalidade que reclame a concessão in limine da ordem impetrada, porquanto o caderno inquisitorial de origem apresenta prova da 
materialidade delitiva e indícios sufi cientes da autoria criminosa em desfavor do paciente, para além de vislumbrar a necessidade de se 
resguardar a ordem pública mediante o acautelamento provisório da liberdade do paciente. Com efeito, colhe-se dos autos originários 
que o paciente, réu confesso, é acusado de ter praticado um bárbaro e cruel crime de homicídio qualifi cado que teve como vítima 
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um desafeto seu, Luiz Carlos Duarte França, assassinado em via pública mediante disparos de arma de fogo, em razão de supostas 
desavenças relacionadas ao tráfi co de drogas. Atente-se, pois, que a ação homicida foi praticada em via pública, em concurso com outro 
agente (corréu Alisson dos Santos Lima), tendo sido a vítima atraída para local mais afastado, a pretexto de compartilhar drogas com 
seus algozes, momento em que foi atingida de inopino pelos tiros que lhe causaram a morte. Enfi m, a conduta delitiva imputada revela-
se bastante grave, haja vista que aparentemente atrelada à possível prática de outros ilícitos, sendo que o seu suposto modus operandi 
revela uma periculosidade diferenciada dos agentes, frios executores de seu desafeto. Ademais, sobre o paciente recaem indicativos 
concretos e contundentes de inclinação à prática delituosa, porquanto ele ostenta condenação criminal pela prática do delito de roubo 
majorado, vide autos nº 0720264-36.2018.8.02.0001. À luz desse contexto, percebe-se que a prisão preventiva do paciente se mostra 
aparentemente necessária para a garantia da ordem pública, com o principal desiderato de se evitar a reiteração delitiva, não havendo 
que se falar, por ora, em qualquer outra medida cautelar que não seja o cárcere preventivo. Denota-se, pois, que a autoridade impetrada 
utilizou-se de idôneos e convincentes argumentos para a decretar a prisão preventiva do paciente, não se constatando, nem de perto, 
fl agrante ilegalidade neste decisum, que reclame a concessão liminar, ainda que de ofício, da presente ordem de Habeas Corpus. Não 
custa consignar, ademais, que já é assente nesta Câmara Criminal, na esteira do posicionamento fi rmado pelo Superior Tribunal de 
Justiça, que as condições subjetivas favoráveis ostentadas pelo acusado não obstam a manutenção da segregação cautelar, quando 
presentes os seus requisitos legais, como parece acontecer na hipótese em apreço. Nessa esteira, aliás, não vejo como acolher, nesse 
momento, o pleito subsidiário consistente na conversão da custódia em prisão domiciliar, por conta da condição do paciente de ser 
genitor de fi lhos menores de 6 (seis) anos de idade, nos termos do artigo 318, III e VI, do CPP. Isso porque, em suma, a impetração 
não logrou comprovar, sequer com argumentos, o quão imprescindível ou indispensável seria a presença do paciente para a sua prole, 
que supostamente depende si, haja vista que, para fi ns de soltura com base no invocado artigo 318, III e VI, do CPP, é necessário 
que o agente seja imprescindível aos cuidados especiais do infante. É importante que se diga que a norma contida no citado disposto 
legal (incluída pela Lei nº 12.403/2011) não confere ao agente, que seja genitor de criança menor de 6 (seis) anos de idade, o direito 
subjetivo e imediato de responder ao processo em liberdade. Na verdade, trata-se de uma possibilidade a ser analisada, caso a caso, 
de acordo com as nuances do feito e desde que, frise-se, o genitor seja imprescindível aos cuidados do infante. Assim, diante desse 
panorama, a ausência do paciente para essas crianças, por mais doloroso que seja, parece ser a medida mais adequada, em benefício 
do próprio interesse das infantes, que parecem se encontrar sob os cuidados de outra (s) pessoa (s), pelo menos até aqui, uma vez que 
a ordem pública reclama a constrição cautelar do autuado. Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, indefi ro a liminar pleiteada, 
por não restarem presentes os requisitos à sua concessão, quais sejam, a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Requisitem-se 
informações à autoridade coatora, concedendo-lhe prazo de 72 (setenta e duas) horas. Ultrapassado o prazo consignado, com ou sem 
as informações requisitadas, sejam os autos remetidos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para que oferte seu Parecer. Cumpridas 
as diligências, voltem-me os autos conclusos. Publique-se e cumpra-se. À Secretaria, para as providências. Maceió/AL, 22 de junho de 
2021 Des. Sebastião Costa Filho Relator

Habeas Corpus Criminal n.º 0804731-43.2021.8.02.0000
Maus Tratos
Câmara Criminal
Relator: Des. Sebastião Costa Filho
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Impetrante/Def : Dulcésio Silva

Advogado : Dulcésio Silva (OAB: 7023/AL)
Recorrido : juízo da 2ª vara da comarca de Delmiro Gouveia

DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Márcio de Oliveira Alves, em que se aponta como autoridade coatora 
o Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Delmiro Gouveia/AL. Afi rma-se, em suma, que, além de inexistência os requisitos para a 
segregação cautelar e ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão, a paciente tem direito a responder ao processo em 
liberdade, em razão de suas condições pessoais. Com base nessas alegações, requer, liminarmente, a concessão da ordem para que o 
paciente seja colocado em liberdade mediante expedição de alvará de soltura. É, em síntese, o relatório. Tendo a autoridade dita coatora 
concedido a liberdade ao paciente no dia 21/06/21, conforme se percebe da decisão às folhas 123/125 dos autos de origem, terminou 
por deixar de existir o único objeto deste Habeas Corpus. Assim sendo, nada resta a fazer no julgamento deste writ, senão a declarar a 
perda do pressuposto processual do interesse se agir, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, JULGO 
PREJUDICADO este Habeas Corpus. Publique-se. Cumpra-se. Arquive-se. Maceió, 22 de junho de 2021. Des. Sebastião Costa Filho 
Relator

Habeas Corpus Criminal n.º 0804771-25.2021.8.02.0000
Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns
Câmara Criminal
Relator: Des. Sebastião Costa Filho
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Impetrante : Eduardo Anselmo dos Santos

Advogado : Eduardo Anselmo dos Santos (OAB: 18213/AL)
Paciente : LELISON BERNABE DOS SANTOS
Advogado : Eduardo Anselmo dos Santos (OAB: 18213/AL)
Impetrado : MM. JUÍZO DA VARA DO ÚNICO OFÍCIO DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO/AL

DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lelison Bernabe dos Santos 
e contra ato praticado pelo Juízo de Direito da Vara do Único Ofício da Comarca de São Sebastião/AL nos autos de origem tombados sob 
o nº 0700079-53.2021.8.02.0071. Em apertada síntese, narra-se que o paciente, preso cautelarmente desde 18.06.2021 sob a acusação 
da prática dos crimes de tráfi co de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 
da Lei nº 10.826/2003), encontra-se submetido a constrangimento ilegal porquanto não estariam presentes, na espécie, os requisitos 
autorizadores da custódia preventiva, sustentando, nessa toada, que a decisão judicial que lastreia o édito prisional fustigado é carente 
de idônea fundamentação, sendo sufi cientes medidas cautelares alternativas ao cárcere para a hipótese em testilha, notadamente em 
se considerando a presença de condições subjetivas favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fi xa, ocupação lícita 
e arrimo de família). Com base, linhas gerais, nesses argumentos, pede-se a concessão da ordem impetrada, inclusive em sede de 
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liminar, para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se em seu favor alvará de soltura. É o breve relatório. Como 
cediço, a concessão in limine de ordem de Habeas Corpus é medida excepcionalíssima, apenas cabível na hipótese de fl agrante 
ilegalidade. No caso dos autos, não se vislumbra, de pronto, manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem de Habeas 
Corpus liminarmente. Primeiro porque é cediço que eventuais irregularidades ocorridas no fl agrante do autuado se encontram superadas 
com o advento da decisão que decretou a prisão preventiva do fl agranteado, até mesmo porque não se constata nenhuma ilegalidade 
manifesta que autorize o relaxamento da custódia cautelar impugnada, sendo vedada análise aprofundada a esse respeito, dada a via 
estreita de cognição sumária inerente ao Habeas Corpus. Ademais, a acusação que pende contra o paciente é de acentuada gravidade, 
haja vista que ele foi detido em poder de signifi cativa quantidade de drogas, de variadas espécies (151g de maconha e 37g de cocaína), 
que estavam acompanhadas de material indicativo da prática da mercancia ilícita profi ssionalizada (balança de precisão, arma de fogo 
e munições - revólver calibre 32 e três munições desse mesmo calibre, para além de um rolo de papel alumínio). Atente-se que o todo 
o material ilícito apreendido foi encontrado nas dependência de um bar de propriedade do paciente, local tido como ponto de venda de 
drogas. Denota-se, pois, que o paciente parece praticar a trafi cância de modo profi ssional, utilizando-se, inclusive, de estabelecimento 
comercial, em tese, lícito, para ocultar a mercancia ilícita por ele supostamente praticada. Ora, é inegável que a prática da trafi cância, 
em contexto de aparente habitualidade e profi ssionalização, denota especial periculosidade no suposto modo de agir do paciente, a 
reclamar, pois, o acautelamento provisório da sua liberdade, como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, resguardar a ordem 
pública. Tais circunstâncias são o bastante, ao menos até aqui, para manter o paciente aprisionado cautelarmente, como forma, repise-
se, de se evitar a reiteração criminosa e, assim, garantir a ordem pública, não havendo que se falar, por ora, em medida cautelar 
diversa do cárcere para a hipótese em testilha. De mais a mais, há de se destacar que é assente nesta Câmara Criminal, na esteira do 
posicionamento fi rmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que as condições subjetivas favoráveis ostentadas pelo acusado não obstam 
a manutenção da segregação cautelar, quando presentes os seus requisitos legais, como acontece na hipótese em apreço. Nessa 
esteira, aliás, não vejo como acolher, nesse momento, eventual pleito subsidiário de conversão da custódia em prisão domiciliar, por 
conta da condição do paciente de ser genitor de fi lhos menores de 6 (seis) anos de idade, nos termos do artigo 318, III e VI, do CPP. 
Isso porque, em suma, a impetração não logrou comprovar, sequer com argumentos, o quão imprescindível ou indispensável seria 
a presença do paciente para a sua prole, que supostamente depende si, haja vista que, para fi ns de soltura com base no invocado 
artigo 318, III e VI, do CPP, é necessário que o agente seja imprescindível aos cuidados especiais do infante. É importante que se diga 
que a norma contida no citado disposto legal (incluída pela Lei nº 12.403/2011) não confere ao agente, que seja genitor de criança 
menor de 6 (seis) anos de idade, o direito subjetivo e imediato de responder ao processo em liberdade. Na verdade, trata-se de uma 
possibilidade a ser analisada, caso a caso, de acordo com as nuances do feito e desde que, frise-se, o genitor seja imprescindível aos 
cuidados do infante. Assim, diante desse panorama, a ausência do paciente para seu fi lho, por mais doloroso que seja, parece ser a 
medida mais adequada, em benefício do próprio interesse do infante, que, inclusive, encontra-se sob os cuidados de sua genitora, em 
outra municipalidade, conforme aduzido pelo próprio paciente em seu interrogatório policial, pelo menos até aqui, uma vez que a ordem 
pública reclama a constrição cautelar do autuado. Ante o exposto, indefi ro a liminar pleiteada, por não verifi car fumaça do bom direito. 
Requisitem-se informações à autoridade coatora, concedendo-lhe prazo de 72 (setenta e duas) horas. Anexadas as informações ou 
decorrido o prazo acima assinalado, sejam os autos remetidos à Douta Procuradoria Geral de Justiça para que oferte seu Parecer. 
Cumpridas as diligências, voltem-me os autos conclusos. Publique-se e cumpra-se. À Secretaria, para as providências. Maceió/AL, 22 
de junho de 2021. Des. Sebastião Costa Filho Relator

Habeas Corpus Criminal n.º 0804774-77.2021.8.02.0000
Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns
Câmara Criminal
Relator: Des. Sebastião Costa Filho
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Impetrante/Def : João Fiorillo de Souza

Impetrante/Def : Bernardo Salomão Eulálio de Souza
Impetrante/Def : Fabio Ricardo Albuquerque de Lima
Paciente : Willian Santana de Menezes
Impetrado : Juiz de Direito da 4ª Vara da Comarca de Palmeira dos Índios

DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por membro da Defensoria Pública do 
Estado de Alagoas em favor de Willian Santana de Menezes e contra ato praticado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca 
de Palmeira dos Índios/AL nos autos de origem tombados sob o nº 0700473-03.2020.8.02.0069. Em apertada síntese, narra-se que o 
paciente, preso cautelarmente desde 06.12.2020 sob a acusação da prática do crime de tráfi co de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), 
encontra-se submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo para sentenciamento do feito, que aguarda a juntada de laudo 
de exame pericial, não sento o atraso processual atribuível ao paciente e/ou à sua Defesa, o qual decorre exclusivamente da mora do 
Poder Estatal. Assim, sustenta-se que o tempo de prisão cautelar a que submetido o paciente viola, no caso concreto, o princípio da 
razoabilidade, bem como argumenta a impetração que os requisitos autorizadores do cárcere preventiva já não se fazem mais presentes 
na espécie, sendo sufi ciente a imposição de medidas cautelares diversas. Forte nos argumentos lançados, pede-se a concessão da 
ordem impetrada, inclusive em sede de liminar, para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se em seu favor 
alvará de soltura. É o breve relatório. Registre-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas 
na hipótese de fl agrante ilegalidade e desde que presentes o necessário periculum in mora e o fumus boni juris, situações estas não 
demonstradas de forma inequívoca na situação sob exame. Isso porque a Colenda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas 
já referendou o decreto prisional aqui (novamente) impugnado quando do julgamento do Habeas Corpus nº 0810270-24.2020.8.02.9002, 
em meados de fevereiro do corrente ano, e, inclusive, nessa oportunidade, reconhecera que o feito originário tramitava em marcha 
regular. A propósito, a alegação de excesso prazo reclama uma análise mais aprofundada, somente viável quando do julgamento meritório 
do writ, sobretudo diante da situação de calamidade pública decorrente da pandemia pelo COVID-19, que provocou (novamente) a 
suspensão dos atos judiciais presenciais, situação não oponível às partes nem mesmo à máquina judiciária. Diante da atual situação 
de pandemia, é preciso tolerar algum atraso na tramitação dos feitos judiciais, mormente quando o juízo condutor vem se mostrando 
atento e respeitoso com a cronologia processual, dentro das suas possibilidades, como parece ser a hipótese do autos. De qualquer 
modo, é preciso destacar que ao paciente á atribuída distinta periculosidade em seu suposto modo de agir, como já consignado em 
julgamento anterior, bem como é preciso ressaltar que a instrução processual do feito originário já foi praticamente concluída, estando 
pendente apenas a juntada de laudo de exame pericial (sobre os tóxicos apreendidos), de sorte que o encerramento do processo de 
origem é iminente. Ademais, o tempo de custódia cautelar a que se encontra submetido o paciente, de cerca de 6 (seis) meses - desde 
06.12.2020, não viola o princípio da razoabilidade/proporcionalidade no caso concreto, como faz crer a impetração, quando cotejado 
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com a gravidade concreta da acusação e a par de todos os atos processuais até então praticados. No mais, convém pontuar que o feito 
originário possui rito diferenciado previsto na Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), bem como não custa lembrar que “os prazos para 
a fi nalização dos atos processuais não são peremptórios, podendo ser fl exibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em 
atenção e dentro dos limites da razoabilidade” (HC 263.864/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2013, 
DJe 01/08/2013). Ante o exposto, considerando o fato de a Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal já ter denegado ordem de Habeas 
Corpus anterior, não tendo a Defesa nada discorrido a esse respeito, primando, também, pelo princípio da colegialidade, em cognição 
sumária, indefi ro a liminar pleiteada, por não restarem presentes os requisitos à sua concessão, quais sejam, a fumaça do bom direito e 
o perigo da demora. Requisitem-se informações à autoridade coatora, concedendo-lhe prazo de 72 (setenta e duas) horas. Ultrapassado 
o prazo consignado, com ou sem as informações requisitadas, sejam os autos remetidos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para 
que oferte seu Parecer. Cumpridas as diligências, voltem-me os autos conclusos. Publique-se e cumpra-se. À Secretaria, para as 
providências. Maceió/AL, 22 de junho de 2021 Des. Sebastião Costa Filho Relator

Maceió,  22 de junho de 2021

Des. Tutmés Airan Albuquerque Melo

Agravo de Instrumento n.º 0804755-71.2021.8.02.0000
Obrigação de Fazer / Não Fazer
1ª Câmara Cível
Relator:Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Agravante : Banco BMG S/A
Advogado : Fábio Frasato Caires (OAB: 124809/SP)
Agravada : JOSEFA MARIA DA SILVA
Advogado: Roberto Henrique da Silva Neves

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021.

1 Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S.A., em razão de decisão proferida nos autos do processo nº 
0712510-38.2021.8.02.0001, tendo, como parte agravada, Josefa Maria da Silva.

2 Narra o banco agravante (fl s. 1/7), em síntese, que a parte agravada ajuizou ação visando declarar a inexistência de relação 
contratual, sustentando que não foi sufi cientemente informada sobre a modalidade da operação de crédito realizada.

3 Na decisão ora agravada (fl s. 59/61 dos autos originários), o juiz deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando a 
suspensão dos descontos na folha de pagamento da parte agravada, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos 
reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

4 Nas razões recursais, o banco agravante alegou que apear de ter tomado as providencias no sentido de cumprir a decisão, a 
responsabilidade para a suspensão dos descontos seria da fonte pagadora da parte agravada. Alegou que o prazo deferido pelo juiz 
era muito curto, pedido sua dilação. Pediu a redução do valor da multa e impugnou sua periodicidade. Pediu a atribuição de efeito 
suspensivo ao presente agravo de instrumento.

É o relatório. Passo a decidir o pedido liminar.
5 Inicialmente, cabe verifi car se estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade recursal.
6 Assim, quanto à tempestividade, o art. 1.003, §3º, do CPC reza que o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias 

úteis. Houve a juntada, aos autos principais, do aviso de recebimento da decisão em 06.06.2021 (fl s. 63). O recurso foi interposto em 
18.06.2021 (fl s. 1), sendo absolutamente tempestivo.

7 Em relação ao cabimento, constato que o presente recurso se adequa à hipótese constante no inciso I, do art. 1.015, do CPC:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;

8 Sobre os documentos obrigatórios, apesar da dispensa de juntada garantida pelo art. 1.017, §5º, do CPC, constato que a agravante 
juntou os documentos de fl s. 8/56.

9 Por fi m, quanto ao preparo, verifi co a juntada do comprovante do pagamento das custas às fl s. 10.
10 No que diz respeito ao pedido de antecipação dos efeitos deste recurso, veja-se o que diz o art. 1.019, I, do CPC:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, 
incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, 
comunicando ao juiz sua decisão;

11 Para a atribuição do efeito suspensivo ou para o deferimento da antecipação de tutela recursal, conforme o caso, mister fazer 
a análise da existência, cumulativa, da probabilidade do direito e do perigo da demora. O primeiro se fi rma na plausibilidade do direito 
alegado, numa indicação, ainda que em exame sumário, de que, ao fi nal do processamento do recurso, haverá o deferimento da medida 
pleiteada. O segundo, por sua vez, é a probabilidade de haver prejuízo grave ou de difícil reparação caso a tutela não seja antecipada 
ou, ainda, o risco de que a espera possa culminar com inutilidade do provimento fi nal do recurso.

12 A matéria debatida nos autos é de conhecimento massivo desta Corte e trata sobre empréstimo na modalidade de cartão de 
crédito consignado, em que há a alegação da parte consumidora de não ter conhecimento da condições contratuais da mencionada 
operação de crédito.

13 No presente caso, a primeira impugnação da parte agravante diz respeito ao prazo para o cumprimento da decisão de suspensão 
dos descontos. Na decisão, o juiz não fi xou prazo para o cumprimento da obrigação, o que pressupõe que a decisão deveria ser 
cumprida imediatamente.

14 Todavia, a ausência de prazo para o cumprimento de uma decisão que implica a prática de atos que envolvem, não somente a 
instituição bancária recorrente, mas, também, a fonte pagadora da parte agravada e, por fi m, a instituição bancária onde os proventos 
mensais são depositados, prejudica a aferição do momento em que se tem descumprida a decisão.

15 Isso porque, caso a decisão judicial tenha chegado em momento em que a ordem de desconto do mês já tenha sido enviado pela 
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instituição bancária agravante à fonte pagadora da parte agravada, a situação não poderia ser, a rigor, ser tida como descumprimento.
16 Para evitar isso, a estipulação de um prazo mínimo é recomendado, prazo em que deve a instituição diligenciar para evitar o 

envio da ordem de desconto, suspender a ordem já enviada ou se, for o caso, providenciar o estorno do desconto do mês indevidamente 
efetuado.

17 A meu sentir, o prazo de 5 (cinco) dias é sufi ciente para a adoção da providência.
18 Por fi m, o agravante também questiona a imposição das astreintes cominadas pelos juiz singular. Não se questiona a 

possibilidade de arbitramento de multa cominatória, na forma do que diz o art. 139, IV, do CPC. Além disso, a multa cominatória, 
conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, constitui matéria que não faz coisa julgada material e sobre a qual o juiz pode 
decidir a qualquer tempo, mesmo de ofício, desde que aberta sua jurisdição, conforme julgamento do REsp 1508929/RN.

19 No presente caso, o juiz fi xou, para a obrigação de não descontar, multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme decisão de fl s. 59/61 dos autos originários.

20 Esta Câmara tem posicionamento pacífi co no sentido que devem ser fi xadas, a título de astreintes, em casos semelhantes, para 
a obrigação de não descontar, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a cada desconto indevidamente efetuado, limitado a R$ 30.000,00 
(trinta mil reais).

21 A decisão agravada, portanto, deve ser modifi cada, apenas, no que diz respeito a sua periodicidade. Em vez de multa diária, ela 
deve ser arbitrada por evento, no caso, para cada desconto indevidamente efetuado. Os valores não podem ser modifi cados em razão 
do princípio do non reformatio in pejus.

22 Há plausibilidade parcial nas alegações do banco agravante. O perigo de demora também se evidencia ante a possibilidade de 
aplicação de multa em patamar exagerado, o que se revela prejudicial como precedente com potencial efeito multiplicador.

23 Assim, com base no acima exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de 
instrumento, MODIFICANDO a decisão agravada para fi xar que a multa arbitrada pelo juiz deve incidir a cada desconto indevidamente 
efetuado, no valor estabelecido na decisão agravada e observado o limite lá consignado, bem como para estipular o prazo de 5 (cinco) 
dias, a contar da intimação desta decisão, para o cumprimento da decisão agravada.

DILIGÊNCIAS:
24 Ofi cie-se, com urgência, o juízo de origem, dando-lhe ciência do inteiro teor desta decisão e requisitando-lhe, no prazo de 10 

(dez) dias, informações que entender necessárias ao andamento do feito.
25 Intime-se a parte agravada, na forma estabelecida no art. 1.019, II, do CPC, para que responda aos termos do presente agravo de 

instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender convenientes.
26 Cumpridas as determinações supramencionadas, voltem-me os autos conclusos para o normal prosseguimento do processo.
Publique-se. Cumpra-se.

Maceió, 21 de junho de 2021.

Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Relator

Agravo de Instrumento n.º 0801053-20.2021.8.02.0000
Contratos Bancários
1ª Câmara Cível
Relator:Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Agravante : Banco Itaú Card S/A
Advogada : Roberta Beatriz do Nascimento (OAB: 192649/SP)
Agravado : JOSE CICERO TRIBUTINO DA SILVA
Advogado : Allyson Sousa de Farias

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021.

1 Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Itaú Unibanco S.A., em razão de decisão proferida nos autos do processo nº 
0700076-55.2021.8.02.0053, tendo, como parte agravada, José Cícero Tributino da Silva.

2 Alega o banco agravante (fl s. 1/10) que ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor do agravado, em razão de inadimplência, 
tendo enviado notifi cação extrajudicial para o endereço constante no contrato fi rmado com o agravado.

3 O juiz proferiu a decisão ora agravada (fl s. 65), entendendo, com base em precedente deste Tribunal, que a tentativa frustrada de 
notifi cação por carta não é sufi ciente para a constituição em mora, estando à disposição a notifi cação editalícia. Assim, determinou ao 
banco, no prazo de 15 (quinze) dias comprovar que constituiu o agravado em mora.

4 Nas razões recursais, o banco alega que a notifi cação enviada para o endereço do consumidor constante no contrato, segundo 
precedentes do STJ, seria sufi ciente para confi gurar a morar. Assim, pediu a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso.

5 Proferi decisão (fl s. 16/17), intimando a parte agravante para falar sobre incompetência do juízo prolator da decisão agravada, em 
razão de anterior ajuizamento de ação revisional.

6 Respondendo (fl s. 19/21), a parte agravante alegou não existir relação de continência entre os feitos e pediu o processamento do 
recurso.

É o relatório. Passo a decidir o pedido liminar.
7 Vejamos se estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade recursal.
8 Quanto à tempestividade, o art. 1.003, §3º, do CPC reza que o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias úteis. Há, 

nos autos principais, certidão informando a fl uência do prazo recursal em 02.02.2021 e termo fi nal em 25.02.2021 (fl s. 67). O recurso foi 
interposto em 11.02.2021 (fl s. 1).

9 Em relação ao cabimento, o caso se adequa à hipótese prevista no art. 1.015, I, do CPC, que diz:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;

10 Sobre os documentos obrigatórios, a parte agravante gozou da dispensa de juntada prevista no art. 1.017, §5º, do CPC.
11 No que pertine ao preparo, verifi co documentos comprobatórios às fl s. 12/14.
12No que diz respeito ao pedido de antecipação dos efeitos deste recurso, veja-se o que diz o art. 1.019, I, do CPC:
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Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, 
incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, 
comunicando ao juiz sua decisão;

13 Para a atribuição do efeito suspensivo ou para o deferimento da antecipação de tutela recursal, conforme o caso, mister fazer a 
análise da existência, cumulativa, da probabilidade do direito e do perigo da demora.

14 O primeiro se fi rma na plausibilidade do direito alegado, numa indicação, ainda que em exame sumário, de que, ao fi nal do 
processamento do recurso, haverá o deferimento da medida pleiteada.

15 O segundo, por sua vez, é a probabilidade de haver prejuízo grave ou de difícil reparação caso a tutela não seja antecipada ou, 
ainda, o risco de que a espera possa culminar com inutilidade do provimento fi nal do recurso.

16 Como visto, trata-se de impugnação à decisão que considerou que não houve a constituição do devedor em mora e, por isso, 
deixou de deferir o pedido de antecipação da tutela em ação de busca e apreensão de veículo automotor dado em garantia de contrato 
de alienação fi duciária.

17 Antes de falar sobre o objeto do recurso, entendi, por ser matéria de ordem pública, apreciar a questão da competência do juízo 
prolator da decisão visto que constatei haver anterior ajuizamento de ação revisional, proposta pela parte agravada, discutindo o mesmo 
contrato.

18 A ação revisional, tombada sob o nº 0726840-74.2020.8.02.0001, foi distribuída em 11.12.2020 à 11ª Vara Cível da Capital. Já a 
presente ação de busca e apreensão, tombada sob o nº 0700076-55.2021.8.02.0053, foi distribuída em 27.01.2021, à 2ª Vara Cível da 
Comarca de São Miguel dos Campos.

19 Sobre o tema, diz o CPC:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
[...]
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões confl itantes ou 

contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.
Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

20 Embora haja discussão sobre se há conexão ou prejudicialidade externa entre os feitos que discutem o mesmo contrato de 
alienação fi duciária, o que não se pode negar é que existe, na prática, o risco da prolação de decisões confl itantes.

21 Portanto,os feitos devem ser reunidos no mesmo juízo, qual seja, o prevento, por força do que determinam os arts. 55, §3o, 58 e 
59 do CPC, acima colacionados.

22 Outro não é o entendimento deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. DECRETO-LEI N.° 911/1969. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO 
DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DE CONEXÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO, EM RAZÃO DO 
AJUIZAMENTO ANTERIOR DE DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO POR PARTE DO DEVEDOR FIDUCIANTE. CABIMENTO DO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSUBSTANCIADO NO FATO DE QUE A TRAMITAÇÃO DOS FEITOS EM JUÍZOS DISTINTOS PODERÁ 
ACARRETAR DECISÕES CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STJ AFASTANDO O ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15 
EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ALEGAÇÃO DO AGRAVANTE DE QUE A AÇÃO APREENSÓRIA DEVERIA SER SOBRESTADA 
E REMETIDA AO JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MACEIÓ, PORQUANTO PREVENTO, EM RAZÃO DO 
AJUIZAMENTO ANTERIOR DE DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO. ACOLHIMENTO PARCIAL. A SIMPLES PROPOSITURA DA 
AÇÃO REVISIONAL NÃO ELIDE A MORA, NOS TERMOS DA SÚMULA 380 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA 
NO CASO EM ANÁLISE, DE MODO QUE NÃO HÁ RAZÃO PARA SOBRESTAR O FEITO APREENSÓRIO, JÁ QUE INEXISTE DECISÃO 
FAVORÁVEL NA AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO QUE RESGUARDE O DIREITO DA PARTE RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE 
CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES APREENSÓRIA E DE REVISÃO DE CONTRATO, MESMO QUANDO VERSAREM SOBRE O MESMO 
BEM, CONTUDO, AS LIDES DEVEM SER REUNIDAS PARA APRECIAÇÃO E JULGAMENTO CONJUNTO, EM DECORRÊNCIA DO 
RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES, COM FULCRO NO ART. 55, §3º DO CPC/2015. DECISUM PARCIALMENTE REFORMADO 
TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE OS AUTOS DE ORIGEM SEJAM ENCAMINHADOS AO JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA 
CÍVEL DA COMARCA DE MACEIÓ, PERANTE O QUAL SE PROCESSA A DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE N.º 0730459-
46.2019.8.02.0001, ANTERIORMENTE AJUIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. UNANIMIDADE. (Número do 
Processo: 0808547-67.2020.8.02.0000; Relator (a): Des. Fábio José Bittencourt Araújo; Comarca: Foro de Coruripe; Órgão julgador: 1ª 
Câmara Cível; Data do julgamento: 16/12/2020; Data de registro: 16/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR QUE DEFERE A BUSCA E APREENSÃO. EXISTÊNCIA 
DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO AJUIZADA ANTERIORMENTE E EM JUÍZO DIFERENTE. POSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO 
DE DECISÕES CONFLITANTES. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS NO JUÍZO PREVENTO. PREVENÇÃO DA 9ª VARA 
CÍVEL DA CAPITAL. REMESSA DOS AUTOS DA BUSCA E APREENSÃO AO JUÍZO PREVENTO PARA QUE PROVIDENCIE O 
REGULAR PROCESSAMENTO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. (Número do Processo: 0805128-
39.2020.8.02.0000; Relator (a): Juiz Conv. Orlando Rocha Filho; Comarca: Foro Unifi cado; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Data do 
julgamento: 08/10/2020; Data de registro: 09/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONHECIMENTO DA CONEXÃO ENTRE A AÇÃO 
REVISIONAL E A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. ECONOMIA PROCESSUAL. EFEITOS 
ORIGINÁRIOS DA MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. REUNIÃO DE PROCESSOS. SÚMULA 380 DO STJ. A SIMPLES PROPOSITURA DA 
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO NÃO INIBE A CARACTERIZAÇÃO DA MORA DO AUTOR. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR QUE 
PERMITE O AJUIZAMENTO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 3º, CAPUT, DO DECRETO- LEI N. 911/69. APENAS O PAGAMENTO 
DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO É CAPAZ DE IMPEDIR A RETOMADA DO BEM, DIANTE DA ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO DA 
DÍVIDA, EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO NO STJ. RECURSO 
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Número do Processo: 0808227-17.2020.8.02.0000; Relator (a): Des. Domingos de Araújo 
Lima Neto; Comarca: Foro de Coruripe; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Data do julgamento: 19/11/2020; Data de registro: 23/11/2020)

23 Desse modo, estou certo de que, suscitando questão de ofício, deve-se reconhecer a incompetência do juízo da 2ª Vara Cível da 
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Comarca de São Miguel dos Campos, remetendo-se o processo ao juízo da 11ª Vara Cível da Capital, que se tornou prevento para as 
demandas.

24 Quanto ao pedido de atribuição de efeito ativo, esta Câmara tem entendido, com base em precedente do STJ, que quando a 
notifi cação extrajudicial não se efetiva pelo motivo ausente, não se pode considerar violado o princípio da boa-fé, porquanto não se pode 
considerar que a mera ausência do devedor fi duciário seja, por si só, motivo de violação de seu dever contratual:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 
911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA.NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO “AUSENTE”. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA 
PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO.

1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em 
que a notifi cação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo “Ausente”.

2. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969, “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 
seja a do próprio destinatário”.

3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notifi cação 
no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora.

4. Caso concreto em que a notifi cação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo “Ausente”.
5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva.
6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notifi cação frustrada pelo motivo “Mudou-se”.
7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem 

comunicação à credora fi duciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência.
8. Invalidade da notifi cação no caso em tela.
9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.(REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

25 No presente caso, o banco fez prova de ter enviado a notifi cação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor fi duciário 
no contrato, endereço que inclusive consta em faturas de cartão de crédito, tendo a notifi cação sido frustrada, pelo menos, três vezes 
(fl s. 68/73 dos autos originários).

26 O motivo ausente, de acordo com a Portaria nº 468, de 28 de abril de 2016, norma que aprovou o Manual de Tratamento de 
Procedimentos para Apuração de Descumprimento de Obrigações, refere-se a Quando o objeto for destinado a endereço residencial e 
não puder ser entregue. Destinatário ausente.

27 Portanto, a meu sentir, nessa situação, deve o banco agravante utilizar-se de outros meios para a confi guração da mora, como, 
por exemplo, o protesto do título por meio de edital, conforme tem entendido o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento fi rmado no âmbito desta Corte de Justiça, “a demonstração da mora em alienação fi duciária ou leasing 
- para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante 
protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de 
recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário” (REsp 1.292.182/
SC, Rel.

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).2. Logo, o envio da notifi cação 
extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria sufi ciente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato 
de alienação fi duciária.3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto 
fático-probatório dos autos, a notifi cação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou 
inexitosa por constar a informação “mudou-se”. Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do 
devedor.4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os 
meios de localizar o devedor, seja inviável a notifi cação pessoal.5. Nesse contexto, a notifi cação realizada por edital seguiu as regras 
procedimentais, sendo, portanto, regular.6. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL 
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020)

28 Assim, entendo não existir plausibilidade nos argumentos do agravante. Em razão disso, deixo de analisar o perigo da demora.
29 Forte nestas razões, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente agravo de instrumento, mantendo incólume a 

decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso, em que se decidirá pelo envio dos autos ao juízo prevento.
DILIGÊNCIAS:
30 Ofi cie-se, com urgência, o juízo de origem, dando-lhe ciência do inteiro teor desta decisão e requisitando-lhe, no prazo de 10 

(dez) dias, informações que entender necessárias ao andamento do feito.
31 Intime-se a parte agravada, na forma estabelecida no art. 1.019, II, do CPC, para que responda aos termos do presente agravo de 

instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender convenientes.
32 Cumpridas as determinações supramencionadas, voltem-me os autos conclusos para o normal prosseguimento do processo.
Publique-se. Cumpra-se.

Maceió, 21 de junho de 2021.

Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Relator

Embargos de Declaração Cível n.º 0802676-22.2021.8.02.0000/50001
DIREITO CIVIL
1ª Câmara Cível
Relator:Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Embargante : CARLOS GERALDO VILELA SAMPAIO
Advogado : Marcus Vinicius Cavalcante Lins Filho (OAB: 10871/AL)
Advogado : Rodrigo Borges Fontan (OAB: 7226/AL)
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Embargada : ANA PAULA FREIRE DE CARVALHO
Advogado : Juliano Acioly Freire (OAB: 6564/AL)

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021.

1 Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento interpostos por Carlos Geraldo Vilela Sampaio, em razão de 
decisão de fl s. 550/552, proferida nos autos do processo nº 0802676-22.2021.8.02.0000, tendo, como parte embargada, Ana Paula 
Freire de Carvalho.

2 Na petição recursal (fl s. 1/8)o embargante alega que a decisão embargada foi omissa ao não estipular quais eram os bens 
pessoais que seriam recolhidos pela embargada, bem como demonstrou a desnecessidade de que a embarga faça visitas periódicas à 
Fazenda, que pertence a herdeiros e não apenas ao de cujus.

3 Intimei a parte contrária para relacionar os bens pessoais que gostaria de retirar da fazenda, bem como para informar dia e o 
horário para que tal retirada fosse realizada.

4 Nas contrarrazões (fl s. 12/18), a parte embargada pugnou pelo não procedência dos embargos de declaração, visto a inexistência 
de omissão. Ainda assim, informou a lista de bens que desejava retirar, bem como o dia e o horário para sua retirada.

É o relatório. Decido.
5 Inicialmente, convém esclarecer que os presentes embargos de declaração satisfazem todos os requisitos de admissibilidade e 

se prestam a corrigir suposta omissão existente na decisão de fl s. 550/552, sobretudo no que diz respeito à lista de bens pessoais que 
guarneciam a sede da Fazenda em que conviviam a embargada e o falecido, pai do embargante.

6 Tal decisão, portanto, tem função integrativa, pois visa tentar amenizar confl ito que existente entre as partes, dentro dos limites 
permitidos neste Agravo de Instrumento.

7 Como mencionado, este relator tentou conciliar as partes, todavia, sem obter êxito. Entretanto, nessa tentativa, algumas arestas 
foram aparadas, como, por exemplo, a possibilidade de a embargada poder retirar, da casa em que convivia com o pai do embargante, 
os objetos pessoais, adquiridos na constância da união estável.

8 Registro que a intenção deste relator não é promover a partilha dos bens, afi nal, frustrada a tentativa de conciliação, a situação 
deverá ser resolvida na primeira instância. O objetivo aqui sempre foi diminuir a animosidade, promovendo diálogo entre as partes.

9 Desse modo, não havendo resistência da parte agravante, entendo possível nesse momento, que a parte embargada, retire da 
Fazenda, os bens relacionados no item a (fl s. 17 dos presente embargos de declaração), além da cela completa australiana infantil preta 
e da cela completa cachoeirinha infantil preta, que foram presentes do falecido ao neto da agravada, conforme confi rmado em audiência. 
Deixo de acolher a retirada dos demais bens relacionados no item b e dos bens relacionados no item c da petição de fl s. (17/18) por 
dizerem respeito à partilha que será decidida no primeiro grau.

10 No que diz respeito às visitas da embargada à Fazenda, revejo meu posicionamento, concluindo pela total desnecessidade, visto 
que, a meu sentir, não sendo o imóvel de propriedade exclusiva do falecido e considerando que o embargante exerce sua moradia e 
atividade no local, a presença da embargada não se mostra necessária ou útil.

11 Assim, considerando o acima exposto, CONHEÇO o presente recurso, ACOLHENDO-O para, saneando a omissão apontada, 
com empréstimo de efeitos infringentes: a) AUTORIZAR que a parte embargada, retire da Fazenda, no dia 05.07.2021, às próprias 
expensas, os bens relacionados no item a (fl s. 17 dos presentes embargos de declaração), além da cela completa australiana infantil 
preta e da cela completa cachoeirinha infantil preta, que foram presentes do falecido ao neto da ora recorrida, conforme confi rmado em 
audiência, deixando de acolher a retirada dos demais bens relacionados no item b e dos bens relacionados no item c da petição de 
fl s. (17/18 dos presentes embargos de declaração) por dizerem respeito à partilha que será decidida no primeiro grau; b) REVOGAR o 
capítulo da decisão embargada que autorizou a embargada, quando quisesse, a visitar a fazenda, inclusive a multa cominada.

DILIGÊNCIAS:
12 Traslade-se cópia desta decisão para os autos principais de nº 0802676-22.2021.8.02.0000;
13 Intime-se o juiz singular, dando-lhe ciência do conteúdo desta decisão;
14 Transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos deste incidente.
Publique-se. Cumpra-se.

Maceió, 21 de junho de 2021.

Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Relator

Agravo de Instrumento n.º 0803422-84.2021.8.02.0000
Suspensão do Processo
1ª Câmara Cível
Relator:Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Agravante : Adesildo Gonçalves Santos
Advogado : David Alves de Araujo Junior (OAB: 17257/AL)
Agravante : ADIJANIA MARIA DA SILVA
Advogado : David Alves de Araujo Junior (OAB: 17257/AL)
Agravante : ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
Advogado : David Alves de Araujo Junior (OAB: 17257/AL)
Agravante : ADRIELE FRANCISCA DOS SANTOS
Advogado : David Alves de Araujo Junior (OAB: 17257/AL)
Agravante : AILTON FRANCISCO DE LIMA
Advogado : David Alves de Araujo Junior (OAB: 17257/AL)
Agravante : AILTON LINO DA SILVA
Advogado : David Alves de Araujo Junior (OAB: 17257/AL)
Agravante : ALANY ISABELY FERREIRA PEREIRA
Advogado : David Alves de Araujo Junior (OAB: 17257/AL)
Agravante : ALBERT SOUSA FERREIRA
Advogado : David Alves de Araujo Junior (OAB: 17257/AL)
Agravante : ADRIANO DA SILVA BRANDAO
Advogado : David Alves de Araujo Junior (OAB: 17257/AL)
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Agravado : Braskem S.a
Advogado : Filipe Gomes Galvão (OAB: 8851/AL)
Advogado : Telmo Barros Calheiros Júnior (OAB: 5418/AL)

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021.

1 Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Adesildo Gonçalves Santos, em razão de decisão proferida nos autos do 
processo nº 0735751-12.2019.8.02.0001, tendo, como parte agravada, a Brasken S.A.

2 Na decisão de fl s. 38/45, deferi o pedido liminar e determinei o prosseguimento da ação no primeiro grau, por entender inaplicável 
o entendimento de que a ação individual deveria esperar o curso da ação coletiva que aprecia a macrolide envolvendo os incidentes 
gerados pela atividade da empresa agravada.

É o relatório. Decido.
3 Diante das novas informações que obtive sobre a questão que envolve tal processo, revejo minha posição.
4 No que diz respeito ao argumento de que o presente feito deveria ser sobrestado até o julgamento da Ação Civil Pública nº 

0803836-61.2019.4.05.8000, recentemente, em decisão liminar no AI nº 0800639-22.2021.8.02.0000, entendi subsistente o argumento 
com base em julgamento semelhante, operado pelo Superior Tribunal de Justiça, atinente ao Tema 923 daquela Corte, em que fi cou 
decidido que todas as ações individuais que versam sobre o mesmo contexto da ação considerada como sendo a macrolide, como 
ocorre no caso da interposição concomitante de ação civil pública visando a defesa de direito coletivo ou individual homogêneo e ações 
ordinárias individuais, devem ser sobrestadas até o julgamento da lide maior.

5 Aliás, tal entendimento tem sido reiteradamente defendido no STJ, conforme REsp 1525327/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019, AgRg no REsp 1554599/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 20/02/2019, AgRg no REsp 1548863/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 20/02/2019.

6 Afi rmei, inclusive, que tal entendimento também vinha sendo seguido por este Tribunal, a exemplo do seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAR E JULGAR A DEMANDA DE ORIGEM. AÇÃO COLETIVA QUE VERSA 
SOBRE A MESMA MATÉRIA TRATADA NOS PRESENTES AUTOS. TEMA 675 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE 
DE SOBRESTAMENTO DEMANDA DE ORIGEM E, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, DO PRESENTE RECURSO, ATÉ QUE HAJA 
O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0800285-62.2019.8.02.0001. TEMA 675/STF RECURSO CONHECIDO 
E SOBRESTADO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0800285-62.2019.8.02.0001. DECISÃO UNÂNIME. 
(Número do Processo: 0803565-10.2020.8.02.0000; Relator (a): Juiz Conv. Orlando Rocha Filho; Comarca: Foro Unifi cado; Órgão 
julgador: 2ª Câmara Cível; Data do julgamento: 26/11/2020; Data de registro: 02/12/2020)

7 E o fi z, sobretudo, porque constatei que a parte agravada daqueles autos participou do acordo feito autos das ACPs 0803836-
61.2019.4.05.8000 e nº 0806577-74.2019.4.05.8000, tendo, inclusive, recebido da Braskem as parcelas relativas à mudança 
(desocupação da área de risco) e ao aluguel social.

8 Posteriormente, na decisão liminar do Agravo de Instrumento nº 0801968-69.2021.8.02.0000, deferi o pedido liminar determinando 
o prosseguimento da ação individual porque a parte agravante fez prova de que ainda estava em situação de risco, precisando receber 
o aluguel social para que pudesse sair de imóvel ameaçado. Tomei a decisão, portanto, com base no perigo iminente a que a parte 
agravante estava submetida.

9 No presente caso, temos situação em que a parte agravante não está em situação de risco e busca compensação fi nanceira pelos 
danos morais suportados decorrentes do sinistro. Além disso, não foi contatada pela empresa para fazer o acordo e, embora tenha 
requerido seu ingresso na ACP, teve seu pedido indeferido pelo juiz federal.

10 Em que pese tenha fi rme posicionamento pela possibilidade de que as ações individuais movidas em face da Braskem tenham seu 
prosseguimento deferido, existe a necessidade, em virtude de circunstância fática específi ca, que determinado requisito seja verifi cado.

11 É que, nos autos das ACP 0803836-61.2019.4.05.8000 e nº 0806577-74.2019.4.05.8000 e nas negociações com as autoridades 
estaduais e federais, foi concedido à Braskem um prazo até 31.12.2022 para que a empresa contate todos os moradores atingidos nos 
bairros afetados pela atividade de mineração e ofereça a realocação, bem como o acordo de compensação fi nanceira, englobando 
danos materiais, morais e eventuais lucros cessantes.

12 Somente nos casos em que a parte já foi contatada pela Braskem, teve o acordo de compensação apresentado e, ainda assim, 
não concordou com seus termos, é que se deve garantir a ela seu livre direito à efetiva prestação jurisdicional.

13 Tal providência se mostra sensata, no meu modo de ver as coisas, para evitar uma corrida desnecessária ao Judiciário, visto que, 
como tem sido noticiado em larga escala, a Braskem vem conseguindo um excelente percentual de resolução amistosa do problema, 
evitando demoradas e desgastantes batalhas nos tribunais.

14 No presente caso, a parte agravante não revelou se a empresa já a contatou diretamente, o que me parece não ter ocorrido, já 
que mencionou que tentou participar da ACP e teve seu pedido indeferido.

15 De fato, a intenção não é que todos os envolvidos nos trágicos acontecimentos dos bairros do Pinheiros e adjacências participem 
dos autos da ACP, o que tornaria o processo tumultuado. O objetivo é que todos os moradores de imóveis atingidos pela atuação de 
mineração da Braskem, até 31.12.2022, sejam realocados e compensados fi nanceiramente pelos danos ocorridos a seus imóveis.

16 Assim, exceto para os casos em que a parte foi chamada para a feitura do acordo e, conhecendo suas cláusulas e o valor 
proposto, decidiu voluntariamente não aceitá-lo, acredito que a melhor providência é manter as ações individuais suspensas.

17 Por todos esses motivos, entendo inexistente a fumaça do bom direito na alegações da parte agravante e, por isso, a liminar 
anteriormente proferida deve ser revogada.

18 Assim, com base no acima exposto, REVOGO a decisão de fl s. 38/45 e mantenho incólume a decisão agravada.
DILIGÊNCIAS:
19 Ofi cie-se, com urgência, o juízo de origem, dando-lhe ciência do inteiro teor desta decisão.
20 Cumpridas as determinações supramencionadas, voltem-me os autos conclusos para o normal prosseguimento do processo.
Publique-se. Cumpra-se.

Maceió, 21 de junho de 2021.

Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Relator
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Agravo Interno Cível n.º 0803766-65.2021.8.02.0000/50000
Licenças
1ª Câmara Cível
Relator:Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Agravante : Município de Porto de Pedras
Procurador : Francisco Dâmaso Amorim Dantas (OAB: 10450/AL)
Procurador : José Ricardo Santos do Nascimento (OAB: 12536/AL)
Procurador : Ronald Pinheiro Rodrigues (OAB: 14732/AL)
Agravado : Brazil Tower, Cessão Infraestrutura Ltda.
Advogado : CELIO MARCOS LOPES MACHADO (OAB: 103944/MG)

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021.

1 Trata-se de Agravo Interno oposto pelo município de Porto de Pedras, em razão da decisão de fl s. 349/356 do Agravo de 
Instrumento nº 0803766-65.2021.8.02.0000, tendo, como parte agravada, a Brazil Tower, Cessão e Infraestrutura Ltda.

2 Narra o agravante (fl s. 1/15), em síntese, que a competência para promover o adequado ordenamento territorial e ocupação 
do solo seria do município de Porto de Pedras, conforme texto Constitucional e conforme jurisprudência do STF. Disse que as Leis 
Federais 9.472/1997 e 13.116/2015 prescrevem que as prestadores dos serviços de telecomunicações devem atender às normas de 
engenharia e às leis municipais relativas à construção civil. Alegou que a Lei Municipal 671/2017 (Lei de condomínios em lotes) previu a 
impossibilidade de construções que superassem 12 (doze) metros de altura e que a Lei 739/2021 (código de obras do município) previa 
que as construções não poderiam ultrapassar 10 (dez) metros. Disse que o Código de Obras foi publicado em 30.03.2021, enquanto 
que o processo principal somente foi protocolado em 09.04.2021. No mais, alegou que o local de construção da torre seria uma alameda 
de praia e poderia por em risco a vida dos moradores, conforme estudos científi cos. Pugnou pela impossibilidade de o Poder Judiciário 
fi xar prazo para que o município concedesse alvará de construção, por se tratar de matéria de mérito administrativo. Pugnou pela 
impossibilidade de concessão de liminar contra o Poder Público que tenha caráter satisfativo. Pediu que a liminar fosse revogada ou 
que, em caso de sua manutenção, que o caso fosse levado à Câmara.

É o relatório. Passo a decidir o pedido liminar.
3 Inicialmente, vejamos se estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade recursal.
4 Assim, quanto à tempestividade, o art. 1.003, §3º, do CPC, reza que o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias 

úteis. Há, nos autos principais, certidão informando a remessa da decisão para o portal eletrônico de intimação em 18.05.2021 (fl s. 
358/361 dos autos principais). O recurso foi manejado em 01.06.2021 (fl s. 1), sendo absolutamente tempestivo.

5 Em relação ao cabimento, o caso se adequa ao previsto no art. 1.021 do CPC que diz que contra decisão proferida pelo relator 
caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado.

6 Quanto ao procedimento, o mesmo artigo diz que o relator deverá exercer o juízo de retratação ou, caso não faça, após oportunizado 
à parte adversa oferecer contrarrazões, levar o recurso ao julgamento da Câmara.

7 No presente caso, após a leitura atenta das razões recursais, revejo minha posição.
8 Isso porque, em que pese continue convencido da inaplicabilidade da Lei Municipal 671/2017, por não se tratar, a área questionada, 

um condomínio fechado de lotes, verifi co que o município de Porto de Pedras, em exercício de competência constitucional legislativa, 
editou a Lei Municipal 739/2021, publicada em 30.03.2021 (fl s. 27/38), que disciplina a impossibilidade de as edifi cações no município 
possuírem mais de 10 (dez) metros:

Art. 96. As edifi cações não deverão ter mais de 03 (três) pavimentos, incluído o pavimento térreo, o pavimento subsolo e 01 (um) 
1º pavimento, e não poderão exceder a altura máxima de 10,00 m (dez metros) constados do nivelamento da rua, todavia, quando da 
elaboração de cada Regimento Interno, esta determinação poderá ser alterada, desde que obedecidas as estipulações limites aqui 
contidas.

9 Na decisão agravada, entendi pela inaplicabilidade da mencionada lei por entendê-la posterior ao ajuizamento da demanda. 
Porém, em nova análise, reconheço meu equívoco e vejo que a ação foi ajuizada em 09.04.2021, quando a mencionada lei já estava 
em vigor.

10 Registro, ainda, que quando a nova lei foi editada, o procedimento para concessão do alvará de construção ainda não havia sido 
fi nalizado, inexistindo, portanto, ato jurídico a ser protegido, de modo que as novas regras se aplicam ao procedimento em curso.

11 Nesse sentido:

A questão mais aguda neste aspecto confi gura-se do seguinte modo: uma lei que venha a modifi car o zoneamento existente pode 
encontrar alguém que, tendo obtido alvará de construção ao tempo da lei anterior, tenha iniciado a construção antes do advento da 
nova lei; supondo-se que a alteração promovida pela lei nova implique a mudança da zona, ainda assim, nessa hipótese, haverá direito 
adquirido do proprietário de levantar sua construção até o fi nal. Esse o entendimento do STF no que diz respeito ao assunto. Contudo, 
ainda nessa mesma hipótese, se a obra ainda não tiver sido iniciada, quando do advento da nova lei, o alvará poderá ser cassado, 
indenizando-se as despesas efetivamente realizadas com o projeto da obra ou decorrentes da obtenção do alvará. Essa também a 
orientação do STF sobre o assunto. (MUKAI, Toshio. Direito urbano e ambiental. 3a edição. Belo Horizonte: editora Fórum, 2006, p. 346)

12 O Supremo Tribunal Federal, sobre a matéria, diz que:

CONSTRUÇÃO. ALVARA (REVOGAÇÃO). DIREITO ADQUIRIDO. LEI NOVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 
APLICAÇÃO DA LEI NOVA AOS PROCESSOS PENDENTES. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
NÃO CONHECIDO.(RE 90159, Relator(a): RAFAEL MAYER, Primeira Turma, julgado em 10/06/1980, DJ 12-08-1980 PP-05788 EMENT 
VOL-01178-02 PP-00641 RTJ VOL-00095-01 PP-00308)

DIREITO DE CONSTRUIR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A CONSTRUÇÃO, PORQUE SEQUER INICIADA, QUANDO 
SOBREVEIO LEI NOVA, DE ORDEM PÚBLICA, QUE A IMPEDIU. PRECEDENTES. R.E. INDEFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
COM SEGUIMENTO NEGADO PELO RELATOR NO S.T.F. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.(AI 121798 AgR, Relator(a): SYDNEY 
SANCHES, Primeira Turma, julgado em 04/03/1988, DJ 08-04-1988 PP-07483 EMENT VOL-01496-06 PP-01158)
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13 Assim, dessa forma, estou certo de que a decisão de fl s. 349/356 não refl ete o melhor direito para o caso.
14 Desse modo, exercendo juízo de retratação, REVOGO a decisão de fl s. 349/356, MANTENDO incólume a decisão de fl s. 313/315 

dos autos principais, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela feito pela Brazil Tower, Cessão e Infraestrutura Ltda.
DILIGÊNCIAS:
15Traslade-se cópia desta decisão para os autos do Agravo de Instrumento nº 0803766-65.2021.8.02.0000.
16 Cumpridas as determinações supramencionadas, voltem-me os autos conclusos para o normal prosseguimento do processo.
Publique-se. Cumpra-se.

Maceió, 21 de junho de 2021.

Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Relator

Agravo de Instrumento n.º 0804190-10.2021.8.02.0000
Defeito, nulidade ou anulação
1ª Câmara Cível
Relator:Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Agravante : Banco do Nordeste do Brasil S/A
Advogado : Thiago Ramos Lages (OAB: 8239/AL)
Agravado : Bhr Industria e Comercio de Produtos Quimicos
Advogado : Ermiro Ferreira Neto (OAB/BA 28.296)
Advogada : Gabriela Expósito (OAB/BA 59.351)

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021.

1 Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Nordeste do Brasil S.A., em razão de decisão proferida nos autos do 
processo nº 0700226-95.2021.8.02.0001, tendo, como parte agravada, BHR Indústria e Comércio de Produtos Químicos.

2 Narra o banco agravante (fl s. 1/22), em síntese, que a empresa agravada ajuizou ação com pedido liminar de sustação dos 
efeitos da mora contratual do Contrato de Abertura de Crédito nº 190.2015.2106.10268, fi rmado em 14.12.2015, no valor nominal de R$ 
16.808.259,62 (dezesseis milhões, oitocentos e oito mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos). Alega que os 
fi adores de tal contrato, de forma ardil, ja tinha ajuizado processo com semelhante pedido, processo que foi distribuído à 9ª Vara Cível 
da Capital, mas que teve sua liminar indeferida. Aduz que este foi o motivo de ter havido o ajuizamento desta ação, que foi distribuída à 
8ª Vara Cível da Capital e que teve seu pedido liminar deferido. Explica que opôs embargos de declaração para demonstrar a ocorrência 
da prevenção.

3 Proferindo a decisão agravada (fl s. 746/749 e 2.060/2.064 dos autos principais), o juiz singular deferiu a antecipação da tutela e, 
resolvendo embargos de declaração, reconheceu a prevenção da 9ª Vara Cível da Capital, determinando a remessa dos autos àquela 
Vara.

4 Nas razões recursais, o banco agravante alegou a nulidade da decisão porque proferida por juízo incompetente, em afronta ao 
juízo natural. No mérito, alegou que o juiz partiu de premissa fática equivocada quando entendeu que a conta-reserva, garantia existente 
no contrato, fosse sufi ciente para o adimplemento de todo o contrato (parcelas vincendas), quando, na verdade, conforme contrato, tal 
garantia tinha o condão de saldar inadimplências momentâneas de até 03 (três) parcelas vencidas. Alegou ainda que, sendo usada, 
tal garantia deve ser imediatamente recomposta. Alegou que, no presente caso, existem garantias líquidas prestadas nos contratos, 
que seriam as fi anças bancárias, que tinha alcance de saldo de 50% (cinquenta por cento) do contrato I e de 20% (vinte por cento) do 
contrato II. Alegou que a Pandemia de COVID-19, utilizada como pretexto fático da modifi cação da situação econômica da agravada, 
não teve o condão de alterar a situação real da empresa, visto que ela pôde manter sua atividade regularmente, observando as regras 
sanitárias dispostas nos decretos estaduais. Alegou que a empresa está atualmente fechada por má gestão de seus gestores e sócios. 
Alegou a validade de todas as cláusulas contratuais e disse inexistente perigo da demora, visto que existem, nos contratos, garantias 
líquidas que se prestam a saldar, nesse momento, eventuais parcelas que se vençam ao longo do contrato. Pugno pela irreversibilidade 
da medida. Pediu a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

É o relatório. Passo a decidir o pedido liminar.
5 Inicialmente, cabe verifi car se estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade recursal.
6 Quanto à tempestividade, o art. 1.003, §3º, do CPC, reza que o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias úteis. Há 

nos autos principais certidão comprovando o termo inicial do prazo recursal em 10.05.2021 e termo fi nal em 28.05.2021 (fl . 2.068/2.070). 
O recurso foi protocolado em 27.05.2021 (fl s. 1).

7 Sobre o cabimento, a espécie se adequa o que diz o art. 1.015, I, do CPC:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;

8 Sobre os documentos obrigatórios, apesar da dispensa de juntada prevista no art. 1.017, §5º, do CPC, a parte agravante juntou os 
documentos de fl s. 23/81.

9 Por fi m, quanto ao preparo, a parte agravante juntou o comprovante de fl . 73.
10 No que diz respeito ao pedido de antecipação dos efeitos deste recurso, veja-se o que diz o art. 1.019, I, do CPC:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, 
incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, 
comunicando ao juiz sua decisão;

11 Para a atribuição do efeito suspensivo ou para o deferimento da antecipação de tutela recursal, conforme o caso, mister fazer 
a análise da existência, cumulativa, da probabilidade do direito e do perigo da demora. O primeiro fi rma-se na plausibilidade do direito 
alegado, numa indicação, ainda que em exame sumário, de que haverá o deferimento da medida pleiteada ao fi nal do processamento do 
recurso. O segundo, por sua vez, é a probabilidade de haver prejuízo grave ou de difícil reparação caso a tutela não seja antecipada ou, 
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ainda, o risco de que a espera possa culminar com inutilidade do provimento fi nal do recurso.
12 Analisemos se, no presente caso, os requisitos restam satisfeitos.
13 Inicialmente, registro que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0810348-18.2020.8.02.0000, envolvendo as mesmas partes 

e discutindo as mesmas operações contratuais, decidi, liminarmente, conceder a antecipação dos efeitos da tutela em favor dos sócios 
da empresa ora agravante, determinado a suspensão provisória, com relação apenas aos fi adores, dos efeitos da mora das parcelas 
correspondentes aos contratos indicados com vencimentos a partir de janeiro de 2021, até o julgamento do mérito do presente recurso.

14 Esta decisão se baseou na existência, nos contratos fi rmados entre as partes, de garantias líquidas sufi cientes para manter o 
equilíbrio contratual, sem causar prejuízo a qualquer das partes, mas reconhecendo, quanto aos fi adores, a possibilidade de exoneração 
temporária em decorrência do princípio da onerosidade excessiva.

15 O caso aqui, todavia, cuida de pedido feito pela pessoa jurídica, com argumentos semelhantes, tendo o juiz deferido o pedido, 
levando o banco a interpor o presente recurso, o qual passo a analisar.

16 Em relação à suposta ofensa ao juízo natural, o vigente sistema processual consagrou a regra do translatio iudici, ou seja, a 
possibilidade da conservação dos efeitos das decisões, mesmo quando proferidas por juízo incompetente:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.
[]
§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que 

outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

17 Esta regra, a meu sentir, tem grande utilidade para socorrer jurisdicionados que buscam por auxílio do Poder Judiciário em 
questões urgentes, mas, estou certo, não pode ser utilizada como regra geral, sob pena de violação de postulado básico do sistema 
constitucional, que é a garantia de uma justiça impessoal e imparcial, materializada no princípio do juízo natural.

18 No presente caso, tendo a ação atrativa da prevenção sido ajuizada pelos mesmo escritório que patrocina os autos principais 
deste recurso e tendo, tal ação, sido distribuída em 02.12.2020 à 9ª Vara Cível da Capital, conforme consultado no SAJ, parece-me que 
o ajuizamento dos autos principais, sem a indicação do juízo prevento pela parte agravada, constitui, no mínimo, violação ao dever de 
cooperação processual e da boa-fé:

Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.
Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva

19 Isso porque, tendo a parte a agravada a informação de que a primeira ação ajuizada tramitava na 9ª Vara Cível era dever seu, 
em homanagem ao princípio da boa-fé e da cooperação processual, indicar a distribuição por prevenção já no início da petição inicial.

20 Embora seja da competência do sistema judiciário reconhecer os casos de prevenção, seja pelo uso de sistemas eletrônicos 
automáticos que identifi quem tal fenômeno, seja por ação dos serventuários e magistrados, por meio de consulta manual aos sistemas, 
estou convencido de que se a parte autora dispõe dessa informação, deve lançá-la prontamente nos autos, como forma de demonstrar 
sua intenção de que a decisão de mérito justa e efetiva seja alcançada.

21 Dessa forma, a meu sentir, pareceu que a parte autora desejou, diante do resultado desfavorável do pedido liminar feito nos 
autos nº 0728570-23.2020.8.02.0001, tentar modifi car o juízo para o processamento e julgamento da demanda que, diga-se, questiona 
os mesmos contratos e, dessa forma, teria de ser julgado pelo mesmo juízo em decorrência da conexão e da possibilidade da prolação 
de decisões confl itantes (art. 55 do CPC).

22 Assim, entendo pela ocorrência de violação ao princípio do juízo natural e, desse modo, considero nula a decisão que antecipou 
os efeitos da tutela.

23 Há, portanto, razoabilidade nos argumentos da parte agravante.
24 O perigo da demora também existe à medida que a decisão impede a parte agravante de exerce direito contratual legítimo de 

cobrar parcelas vencidas de contrato legitimamente constituído.
25 Em razão do acolhimento da pretensão liminar recursal, deixo de analisar os demais argumentos contidos na petição do presente 

agravo de instrumento.
26 Assim, forte nestas razões, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, 

SUSPENDENDO os efeitos da decisão de fl s. 746/749 dos autos principais, mantendo-se hígida a decisão de fl s. 2.060/2.064 daqueles 
autos.

DILIGÊNCIAS:
27 Ofi cie-se, com urgência, o juízo de origem, dando-lhe ciência do inteiro teor desta decisão e requisitando-lhe, no prazo de 10 

(dez) dias, informações que entender necessários ao andamento do feito.
28 Intime-se a parte agravada, na forma estabelecida no art. 1.019, II, do CPC, para que responda aos termos do presente agravo 

de instrumento, no prazo legal, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender convenientes.
29 Cumpridas as determinações supramencionadas, voltem-me os autos conclusos para o normal prosseguimento do processo.
Publique-se. Cumpra-se.

Maceió, 21 de junho de 2021.

Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Relator

Agravo de Instrumento n.º 0804646-57.2021.8.02.0000
Assistência Judiciária Gratuita
1ª Câmara Cível
Relator:Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Agravante : MADSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
Advogado : Bruno Rodrigo Carvalho de Almeida da Silva (OAB: 14214/AL)
Agravado : Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Profi ssionais da Saúde de Nível Superior de Alagoas - 

UNICRED

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021.
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1 Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Madson Comércio de Combustíveis e Produtos Alimentícios, em razão de 
decisão proferida nos autos do processo nº 0727567-33.2020.8.02.0001, tendo, como parte agravada, Cooperativa de Economia e 
Crédito Mútuo dos Médicos e Profi ssionais de Saúde de Nível Superior de Alagoas - Unicred.

2 Narra a empresa agravante (fl s. 1/6), em síntese, que opôs embargos à execução tendo requerido os benefícios da justiça gratuita, 
alegando, inclusive, que estava situada no bairro do Pinheiro. Alega que o juiz determinou a juntada de documentos que comprovassem 
a situação de insufi ciência fi nanceira, o que foi efetivado.

3 Na decisão ora agravada (fl s. 39/40 dos autos originários), o juiz indeferiu o pedido e determinou à parte agravante que juntasse o 
comprovante de pagamento das custas iniciais em 15 (quinze) dias.

4 Nas razões recursais, a empresa alegou que, devido à situação do bairro do Pinheiro, houve severa redução do movimento de 
vendas, que a empresa enfrenta difi culdades fi nanceiras e que portanto, fazia jus ao benefício da justiça gratuita.

É o relatório. Passo a decidir o pedido liminar.
5 Inicialmente, cabe verifi car se estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade recursal.
6 Assim, quanto à tempestividade, o art. 1.003, §3º, do CPC reza que o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias 

úteis. Há, nos autos principais, certidões informando a fl uência do prazo recursal em 24.05.2021 (fl s. 42). O termo fi nal seria 17.06.2021. 
O recurso foi interposto em 15.06.2021 (fl s. 1).

7 Em relação ao cabimento, constato que o presente recurso se adequa à hipótese constante no inciso I, do art. 1.015, do CPC:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;

8 Sobre os documentos obrigatórios, apesar da dispensa de juntada garantida pelo art. 1.017, §5º, do CPC, constato que a agravante 
juntou os documentos de fl s. 7/14.

9 Por fi m, quanto ao preparo,incide a regra do art. 99, §7º, do CPC, que assegura, ao recorrente que pugna pelo deferimento 
da justiça gratuita, o direito de interpor o recurso sem prepara-lo e, caso indeferido pelo relator, que lhe seja fi xado prazo para o 
recolhimento do preparo.

10 No que diz respeito ao pedido de antecipação dos efeitos deste recurso, veja-se o que diz o art. 1.019, I, do CPC:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, 
incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, 
comunicando ao juiz sua decisão;

11 Para a atribuição do efeito suspensivo ou para o deferimento da antecipação de tutela recursal, conforme o caso, mister fazer 
a análise da existência, cumulativa, da probabilidade do direito e do perigo da demora. O primeiro se fi rma na plausibilidade do direito 
alegado, numa indicação, ainda que em exame sumário, de que, ao fi nal do processamento do recurso, haverá o deferimento da medida 
pleiteada. O segundo, por sua vez, é a probabilidade de haver prejuízo grave ou de difícil reparação caso a tutela não seja antecipada 
ou, ainda, o risco de que a espera possa culminar com inutilidade do provimento fi nal do recurso.

12 Sobre os benefícios da justiça gratuita, dizem os art. 98 e 99 do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insufi ciência de recursos para pagar as custas, as despesas 
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro 

no processo ou em recurso.
§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos 

do próprio processo, e não suspenderá seu curso.
§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 
pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insufi ciência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

13 Como se percebe, a regra instituída pelo Código de Processo Civil é o deferimento dos pedidos de justiça gratuita quando 
comprovado o requisito legal, qual seja, a insufi ciência de recursos pela parte postulante. A leitura do art. 98 do CPC é expressa em dizer 
que tem direito à gratuidade da justiça a parte hipossufi ciente fi nanceiramente.

14 A comprovação desta hipossufi ciência, para pessoas naturais, está disciplinada no §3º do art. 98 do CPC e é feita por meio de 
autodeclaração. Em sendo feita por pessoa natural, tal declaração se presume verdadeira. Todavia, esta regra não se aplica a pessoas 
jurídicas, de modo que o argumento da empresa agravante não se sustenta.

15 Ainda assim, ao juiz somente é permitido indeferir o benefício, na forma do §3º do art. 98 do CPC, quando existirem, nos autos, 
elementos capazes de evidenciar que a parte não é hipossufi ciente fi nanceiramente. Antes de indeferir, o juiz deve intimar a parte para 
que comprove sua condição de insufi ciência fi nanceira.

16 Para pessoas jurídicas, como é o caso, o pedido de gratuidade deve ser acompanhado de elementos que justifi quem a concessão 
da benesse.

17 Assim, além da alegação de afetação do negócio pelos fatos ocorridos no bairro do Pinheiro, de conhecimento público, a parte 
agravante ainda juntou o documento de fl s. 9/12, cópia de decisão judicial da 15ª Vara Cível de Aracaju, em que foi determinada a 
liberação de valor da empresa agravante sob o fundamento de que a quantia seria sufi ciente apenas para o pagamento dos funcionários 
ainda existentes, o que foi acolhido pelo juiz, bem como cópia de decisão proferida pela 2ª Vara Cível da Capital, deferido os benefícios 
da justiça à Conveniência Modelo Ltda. Epp, loja que funcionava no mencionado posto de combustíveis, que também enfrenta grave 
crise fi nanceira, em decorrência da queda brusca do faturamento.

18 A meu sentir, as alegações gozam de plausibilidade e me autorizam a reconhecer que a parte agravante faz jus ao benefício 
solicitado.

19 O perigo da demora também existe, visto que, ante o indeferimento da justiça gratuita, o agravante pode ter seu direito à jurisdição 
obstado.
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20 Com base nisso, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente agravo de instrumento, suspendendo os efeitos 
da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso, CONCEDENDO temporariamente à agravante os benefícios da 
justiça gratuita.

DILIGÊNCIAS:
21 Ofi cie-se, com urgência, o juízo de origem, dando-lhe ciência do inteiro teor desta decisão e requisitando-lhe, no prazo de 10 

(dez) dias, informações que entender necessárias ao andamento do feito.
22 Intime-se a parte agravada, na forma estabelecida no art. 1.019, II, do CPC, para que responda aos termos do presente agravo de 

instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender convenientes.
23 Cumpridas as determinações supramencionadas, voltem-me os autos conclusos para o normal prosseguimento do processo.
Publique-se. Cumpra-se.

Maceió, 21 de junho de 2021.

Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Relator

Agravo de Instrumento n.º 0804700-23.2021.8.02.0000
Assunto não Especifi cado
1ª Câmara Cível
Relator:Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Agravante : Banco Bradesco Financiamentos S/A
Advogado : Glauber Paschoal Peixoto Santana (OAB: 3800/SE)
Agravado : SUPERMERCADO CAMPO ALEGRE LTDA

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021.

1 Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A., em razão de decisão proferida nos autos do processo nº 
0700184-98.2016.8.02.0008, tendo, como parte agravada, Supermercado Campo Alegre Ltda. e Josinaldo José dos Santos.

2 Narra o agravante (fl s. 1/13), em síntese,que ajuizou execução de título extrajudicial em face dos agravados, cobrando o valor 
de R$ 43.801,77 (quarenta e três mil, oitocentos e um reais e setenta e sete centavos), tendo sido frustrada audiência de conciliação 
e tendo havido a tentativa de localizar bens para a satisfação do crédito. Narra que o juiz determinou o arquivamento dos autos e que, 
ainda assim, tentou, extrajudicialmente, localizar bens do executado. Aduz que pleiteou ao juiz a tentativa de localização de bens via 
Infojud/Renajud, tendo o juiz indeferido a medida sob o fundamento de não ter havido modifi cação da situação econômica do executado.

3 Nas razões recursais, o banco alegou, em síntese, que tinha direito à prestação jurisdicional no sentido de tentar efetivar seu direito 
ao crédito e que, sendo o patrimônio do executado dinâmico, a intimação periódica aos sistemas Infojud/Renajud seria necessária. 
Pugnou pelo princípio da efi cácia máxima da execução. Pediu a atribuição de efeito ativo ao presente agravo de instrumento.

É o relatório. Passo a decidir o pedido liminar.
4 Inicialmente, vejamos se estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade recursal.
5 Assim, quanto à tempestividade, o art. 1.003, §3º, do CPC, reza que o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) 

dias. Há nos autos principais certidão informando a fl uência do prazo recursal em 14.06.2021 (fl s. 76). O recurso foi interposto três dias 
depois, ou seja, em 17.06.2021 (fl s. 1).

6 Em relação ao cabimento, o caso se adequa, perfeitamente, à hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que diz:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
[]
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença 

ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

7 Sobre os documentos obrigatórios, a parte agravante gozou da dispensa prevista no art. 1.017, §5º, do CPC.
8 Por fi m, quanto ao preparo, verifi co que a parte agravante emitiu guia de recolhimento judicial com base em custas de apelação, no 

valor de R$ 834,75 (oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos) (fl s. 77 dos autos principais), guia que foi efetivamente 
paga (fl s. 14 destes autos). O recolhimento, portanto, foi feito a maior e, em razão disso, deve ser considerado preparado o presente 
recurso.

9 Em relação ao pedido de antecipação dos efeitos deste recurso, veja-se o que diz o art. 1.019, I, do CPC:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, 
incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, 
comunicando ao juiz sua decisão;

10 Para a atribuição do efeito suspensivo ou para o deferimento da antecipação de tutela recursal, conforme o caso, mister fazer a 
análise da existência, cumulativa, da probabilidade do direito e do perigo da demora.

11 O primeiro se fi rma na plausibilidade do direito alegado, numa indicação, ainda que em exame sumário, de que, ao fi nal do 
processamento do recurso, haverá o deferimento da medida pleiteada. O segundo, por sua vez, é a probabilidade de haver prejuízo 
grave ou de difícil reparação caso a tutela não seja antecipada ou, ainda, o risco de que a espera possa culminar com inutilidade do 
provimento fi nal do recurso.

12 Não há menor dúvida que o sistema processual brasileiro, sobretudo depois da vigência do código de 2015, instituiu, de forma 
proeminente, o direito à cooperação processual, princípio que informa todo o sistema:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 
efetiva.

13 Desse modo, é evidente que, se tem sido infrutífera a tentativa de localização da parte executada pela parte exequente, como 
tem ocorrido no presente caso, deve o juiz singular, em cooperação processual, deferir o pedido de tentativa de localização de bens na 
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forma requerida pelo agravante.
14 Tal medida, inclusive, busca incrementar o princípio da efetividade da tutela jurisdicional (art. 139, IV, art. 497, art. 536 caput e 

§1º, entre outras normas), pois visa dar à execução máxima efetividade na intenção de satisfazer o crédito do exequente:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse 
do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. (grifo nosso)

15 Desse modo, estou certo de que o juiz tem o poder-dever de, sendo provocado, garantir a máxima efi cácia da execução, 
sobretudo quando fi ca comprovado que a parte exequente não se quedou inerte (fl s. 70/73 dos autos principais).

16 Assim, estou certo de haver plausibilidade nos argumentos do agravante.
17 O perigo da demora também existe, visto que, como narrado, o processo executivo não tem como progredir sem que tenha 

havido a citação da parte executada.
18 Portanto, baseado nos argumentos acima, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente agravo de instrumento, 

DETERMINANDO ao juiz singular que atenda ao requerido na petição feita pelo agravante, deferindo o pedido de consulta aos sistema 
RenaJud, para fi ns de tentativa de localizar bens dos executados.

DILIGÊNCIAS:
19 Ofi cie-se, com urgência, o juízo de origem, dando-lhe ciência do inteiro teor desta decisão e requisitando-lhe, no prazo de 10 

(dez) dias, informações que entender necessários ao andamento do feito.
20 Intime-se a parte agravada, na forma estabelecida no art. 1.019, II, do CPC, para que responda aos termos do presente agravo de 

instrumento, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender convenientes.
21 Cumpridas as determinações supramencionadas, voltem-me os autos conclusos para o normal prosseguimento do processo.
Publique-se. Cumpra-se.

Maceió, 21 de junho de 2021.

Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Relator

Agravo de Instrumento n.º 0804714-07.2021.8.02.0000
Contratos Bancários
1ª Câmara Cível
Relator:Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Agravante : Banco BMG S/A
Advogado : Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB: 7529/AL)
Agravado : EDVALDO FRANÇA
Advogado: Francisco Domingos da Silva Filho

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021.

1 Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S.A., em razão de decisão proferida nos autos do processo nº 
0700138-45.2021.8.02.0005, tendo, como parte agravada, Edvaldo França.

2 Narra o banco agravante (fl s. 1/12), em síntese, que a parte agravada ajuizou ação visando declarar a inexistência de relação 
contratual, sustentando que não foi sufi cientemente informada sobre a modalidade da operação de crédito realizada.

3 Na decisão ora agravada (fl s. 29/33 dos autos originários), o juiz deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando a 
suspensão dos descontos na folha de pagamento da parte agravada, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos 
reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4 Nas razões recursais, o banco agravante alegou ausentes os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela e disse que 
a parte agravada teve ciência de todas as cláusulas contratuais no momento da contratação, fazendo uso do numerário que lhe foi 
disponibilizado. Impugnou o valor da multa cominada. Assim, pediu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

É o relatório. Passo a decidir o pedido liminar.
5 Inicialmente, cabe verifi car se estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade recursal.
6 Assim, quanto à tempestividade, o art. 1.003, §3º, do CPC reza que o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias 

úteis. A parte agravante tomou conhecimento da decisão por meio do protocolamento de petição, o que ocorreu em 09.06.2021 (fl s. 38 
dos autos principais). O recurso foi interposto em 17.06.2021 (fl s. 1).

7 Em relação ao cabimento, constato que o presente recurso se adequa à hipótese constante no inciso I, do art. 1.015, do CPC:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;

8 Sobre os documentos obrigatórios, apesar da dispensa de juntada garantida pelo art. 1.017, §5º, do CPC, constato que a agravante 
juntou os documentos de fl s. 21/302.

9 Por fi m, quanto ao preparo, verifi co a juntada do comprovante do pagamento das custas às fl s. 22.
10 No que diz respeito ao pedido de antecipação dos efeitos deste recurso, veja-se o que diz o art. 1.019, I, do CPC:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, 
incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, 
comunicando ao juiz sua decisão;

11 Para a atribuição do efeito suspensivo ou para o deferimento da antecipação de tutela recursal, conforme o caso, mister fazer 
a análise da existência, cumulativa, da probabilidade do direito e do perigo da demora. O primeiro se fi rma na plausibilidade do direito 
alegado, numa indicação, ainda que em exame sumário, de que, ao fi nal do processamento do recurso, haverá o deferimento da medida 
pleiteada. O segundo, por sua vez, é a probabilidade de haver prejuízo grave ou de difícil reparação caso a tutela não seja antecipada 
ou, ainda, o risco de que a espera possa culminar com inutilidade do provimento fi nal do recurso.
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12 A matéria debatida nos autos é de conhecimento massivo desta Corte e trata sobre empréstimo na modalidade de cartão de 
crédito consignado, em que há a alegação da parte consumidora de não ter conhecimento da condições contratuais da mencionada 
operação de crédito.

13 De uma foram geral, sobretudo no caso de consumidores idosos ou analfabetos ou, ainda, hipossufi cientes tecnicamente, em 
razão da inexistência de provas que demonstrem que a instituição fi nanceira, no momento da contratação do empréstimo, prestou 
sufi cientes informações ao consumidor, temos entendido pela suspensão do contrato, baseado na ausência do dever de informação, o 
que terminaria por tornar insufi ciente a manifestação de vontade, elemento indispensável à formação do negócio jurídico.

14 O dever de informação decorre, nesse caso em específi co, das normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicável aos 
contratos bancários conforme dicção da Súmula 297 do STJ, e é corolário do princípio geral da boa-fé. As partes devem guardar, na 
formação e execução do negócio jurídico, a boa fé, signifi cando, por exemplo, o dever de prestar todas as informações de forma clara e, 
ainda, não estabelecer cláusulas que terminem por colocar uma das partes em situação de desvantagem excessiva. Esta observância é 
ainda mais necessária quando uma das partes goza de inegável hipossufi ciência técnica, como ocorre no presente caso.

15 Nesse sentido, à guisa de exemplo:

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO INTENTADA COM O FIM DE DISCUTIR 
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CUJO TEOR 
DETERMINOU A IMEDIATA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSALMENTE REALIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA 
PARTE AUTORA, SOB PENA DE MULTA DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) AO DIA, LIMITADA A R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). 
ACOLHIMENTO PARCIAL. INDÍCIOS DE PRÁTICA DA DENOMINADA “VENDA CASADA”, A PRIORI, VEDADA PELO CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTAM FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO 
DA ORDEM DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REFORMA DO DECISUM PARA ALTERAR OS PARÂMETROS UTILIZADOS 
PELO MAGISTRADO DE 1o GRAU NO ARBITRAMENTO DAS ASTREINTES, DE MODO QUE INCIDA MULTA NO VALOR DE R$ 
2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), POR CADA DESCONTO INDEVIDO, QUE SE REALIZA MENSALMENTE, MANTIDA 
A LIMITAÇÃO DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). FIXAÇÃO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DA DECISÃO 
LIMINAR PROLATADA NESTES AUTOS, PARA CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL FUSTIGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. (TJAL. Agravo de Instrumento n. 0808797-03.2020.8.02.0000, 1ª Câmara 
Cível, Relator: Des. Fábio José Bittencourt Araújo, julgado em 16.12.2020) (grifos nossos)

16 Além disso, a modalidade de crédito saque em cartão de crédito e cartão de crédito consignado, em que pese autorizadas pelas 
autoridades públicas que regulam o mercado fi nanceiro, carregam consigo, pelo menos nos modelos operados pelo banco agravante, 
um mecanismo, ao meu sentir, ilegal que termina por colocar os consumidores em uma posição de severa desvantagem, em nítida 
ofensa ao CDC.

17 Explicando melhor: quando a instituição fi nanceira disponibiliza determinado valor para ser emprestado ao consumidor na 
modalidade de saque em cartão de crédito, ela deveria, aplicando as taxas de juros comerciais vigentes para a modalidade da operação, 
estipular o número de parcelas necessárias ao pagamento total do débito, considerando juros e principal, de modo a que o consumidor 
possa ter real noção do que está contratando, o quanto esta pagando e quando fi ndarão os pagamentos. Diante dessas informações, ele 
teria condições de decidir se é viável ou não, para ele, contrair o mencionado empréstimo ou optar por outra modalidade menos onerosa.

18 Seja pela utilização do numerários disponibilizado no saque em cartão de crédito, seja pela própria utilização do cartão de crédito 
para compras, estou certo de que o mecanismo de cobrança não pode induzir o consumidor ao erro e, se não puder ser efetivado na 
modalidade desconto em folha, em razão do limite da margem consignável, deve ser oferecido outro meio de pagamento ao consumidor, 
de forma clara, pela instituição fi nanceira, como ocorre com as demais operadoras de cartão de crédito.

19 Todavia, utilizando sistemática cruel, o banco disponibiliza um cartão de crédito, com função de saque em espécie, e cobra do 
consumidor em desconto em folha apenas o valor mínimo da fatura, induzindo-o ao refi nanciamento do saldo devedor, aplicando-se 
a ele as taxas de juros aplicadas aos cartões de crédito que, como se sabe, são elevadíssimas no Brasil. O consumidor terminar se 
tornando escravo de um contrato perpétuo e imensamente desvantajoso.

20 Registro que o fato e o agravado ter, eventualmente, utilizado o cartão, consultado o saldo da fatura total ou, ainda, pago 
parcialmente tal fatura, não retira, do modelo do negócio, sua patente abusividade, de modo que a nulidade que abarca o contrato é 
original, que o invalida por manifesta abusividade.

21Por fi m, o agravante também questiona a imposição das astreintes cominadas pelos juiz singular. Não se questiona a 
possibilidade de arbitramento de multa cominatória, na forma do que diz o art. 139, IV, do CPC. Além disso, a multa cominatória, 
conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, constitui matéria que não faz coisa julgada material e sobre a qual o juiz pode 
decidir a qualquer tempo, mesmo de ofício, desde que aberta sua jurisdição, conforme julgamento do REsp 1508929/RN.

22 No presente caso, o juiz fi xou, para a obrigação de não descontar, multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a 
R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme decisão de fl s. 29/33 dos autos originários.

23 Esta Câmara tem posicionamento pacífi co no sentido que devem ser fi xadas, a título de astreintes, em casos semelhantes, para 
a obrigação de não descontar, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a cada desconto indevidamente efetuado, limitado a R$ 30.000,00 
(trinta mil reais).

24 A decisão agravada, portanto, deve ser modifi cada, apenas, no que diz respeito a sua periodicidade. Em vez de multa diária, ela 
deve ser arbitrada por evento, no caso, para cada desconto indevidamente efetuado. Os valores não podem ser modifi cados em razão 
do princípio do non reformatio in pejus.

25 Há, nesse ponto, plausibilidade nas alegações do banco agravante. O perigo de demora também se evidencia ante a possibilidade 
de aplicação de multa em patamar exagerado, o que se revela prejudicial como precedente com potencial efeito multiplicador.

26 Assim, com base no acima exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de 
instrumento, MODIFICANDO a decisão agravada para fi xar que a multa arbitrada pelo juiz deve incidir a cada desconto indevidamente 
efetuado, no valor estabelecido na decisão agravada e observado o limite lá consignado.

DILIGÊNCIAS:
27 Ofi cie-se, com urgência, o juízo de origem, dando-lhe ciência do inteiro teor desta decisão e requisitando-lhe, no prazo de 10 

(dez) dias, informações que entender necessárias ao andamento do feito.
28 Intime-se a parte agravada, na forma estabelecida no art. 1.019, II, do CPC, para que responda aos termos do presente agravo de 

instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender convenientes.
29 Cumpridas as determinações supramencionadas, voltem-me os autos conclusos para o normal prosseguimento do processo.
Publique-se. Cumpra-se.

Maceió, 21 de junho de 2021.
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Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Relator

Agravo de Instrumento n.º 0804721-96.2021.8.02.0000
Estaduais
1ª Câmara Cível
Relator:Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Agravante : Zee Dog S.A
Advogada : GABRIELA FRANCIULLI (OAB: 455750/SP)
Agravado : Estado de Alagoas

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021.

1 Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Zee Dog S.A., em razão de decisão proferida nos autos do processo nº 0705069-
06.2021.8.02.0001, tendo, como parte agravada, o Gerente de Arrecadação e Crédito Tributário da SEFAZ-AL e outros.

2 Narra a agravante (fl s. 1/25), em síntese, que é empresa cuja atividade principal é a venda a consumidor fi nal não contribuinte do 
ICMS, sendo obrigado ao pagamento do DIFAL ICMS, com base nas Leis Estaduais 7.734/2015 e no Convênio 93/2015 CONFAZ. Disse 
que impetrou MS pleiteando, liminarmente, a suspensão das exações, mas teve seu pedido liminar indeferido.

3 Na decisão agravada (fl s. 284/291), o juiz singular entendeu que, tendo havido o julgamento do RE 1287019 (Tema 1.093), pelo 
Supremo Tribunal Federal, passou a adotar a tese de que a cobrança de diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido 
pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. Todavia, entendeu que, em 
razão da modulação dos efeitos, a decisão não se aplicava nesse momento ao caso da ora agravante.

4 Nas razoes recursais, a agravante voltou a sustentar a inconstitucionalidade das leis estaduais e da exação tributária. Disse que 
a aplicação da modulação dos efeitos em sede de repercussão geral somente poderia ser feita com a publicação do acórdão. Pediu a 
atribuição de efeito ativo ao presente agravo de instrumento.

É o relatório. Passo a decidir o pedido liminar.
5 Inicialmente, cabe verifi car se estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade recursal.
6 Assim, quanto à tempestividade, o art. 1.003, §3º, do CPC, reza que o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias. 

Há certidão, nos autos principais, informando a fl uência do prazo recursal em 28.05.2021 (fl s. 345). O termo fi nal seria o dia 22.06.2021, 
considerando a suspensão ocorria entre os dias 03 e 04.06.2021 (feriado de Corpus Christi). O presente recurso foi interposto em 
17.06.2021 (fl s. 1).

7 Em relação ao cabimento, o caso se adequa à hipótese prevista no art. 1.015, I, do CPC:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;

8 Sobre os documentos obrigatórios, a parte agravante goza da dispensa de juntada garantida pelo art. 1.017, §5º, do CPC. Ainda 
assim, juntou os documentos de fl s. 26/818.

9 Por fi m, quanto ao preparo, foram juntados a guia de recolhimento e seu respectivo comprovante de pagamento (fl s. 63/66).
10 No que diz respeito ao pedido de antecipação dos efeitos deste recurso, veja-se o que diz o art. 1.019, I, do CPC:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente,se não for o caso de aplicação do art. 932, 
incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, 
comunicando ao juiz sua decisão;

11 Para a atribuição do efeito suspensivo ou para o deferimento da antecipação de tutela recursal, conforme o caso, mister fazer 
a análise da existência, cumulativa, da probabilidade do direito e do perigo da demora. O primeiro se fi rma na plausibilidade do direito 
alegado, numa indicação, ainda que em exame sumário, de que, ao fi nal do processamento do recurso, haverá o deferimento da medida 
pleiteada. O segundo, por sua vez, é a probabilidade de haver prejuízo grave ou de difícil reparação caso a tutela não seja antecipada 
ou, ainda, o risco de que a espera possa culminar com inutilidade do provimento fi nal do recurso.

12 O presente caso cuida de pedido de suspensão da exigibilidade da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS relativo a 
operações de compra de mercadoria interestaduais, exação que, em Alagoas, tem fundamento na Lei 7.734/2015.

13 Até então, tinha o fi rme posicionamento que, havendo lei estadual ainda não declarada inconstitucional instituindo a cobrança 
do imposto, impossível adeclaração, monocraticamente, da inconstitucionalidade do mencionado ato normativo por expressa violação à 
cláusula de reserva do plenário.

14 Ocorre que, sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento, em 24.02.2021, do Tema 1.093, em que decidiu 
o seguinte:

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, 
assentando a invalidade “da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor fi nal não contribuinte, 
do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora”, vencidos os Ministros 
Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi 
fi xada a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 
87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, vencido o Ministro Alexandre de Moraes. [...]. Redigirá o 
acórdão o Ministro Dias Toff oli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

15 A tese fi xada, de observação obrigatória, foi de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido 
pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. A decisão teve seus efeitos 
modulados para a aplicação pela Administração Pública, mas, para os processos em curso sobre a questão, tem aplicação imediata, 
incluindo situações passadas.

16 Ressalto que a cláusula de reserva do plenário, necessária à declaração de inconstitucionalidade de ato normativo do poder 
público pelo Tribunal, é excetuada quanto já há, sobre o tema, pronunciamento do órgão pleno do Tribunal ou do Supremo Tribunal 
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Federal:

Art. 949. Se a arguição for:
[...]
Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de 

inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

17 Não havendo Lei Complementar a instituir a cobrança do DIFAL, impossível reconhecer a constitucionalidade da medida.
18 Deste modo, tratando, o presente caso, exatamente sobre o tema em questão, necessário seguir o entendimento fi rmado pelo 

Supremo Tribunal Federal e, por isso, nesse ponto, presente a plausibilidade nas argumentações da parte agravante.
19 No presente caso, o juiz singular entendeu no mesmo sentido, de modo que toda argumentação do agravante se mostra inócua.
20 O único motivo pelo qual o juiz singular não aplicou tal entendimento ao caso diz respeito à modulação dos efeitos da decisão 

operada pelo Supremo Tribunal Federal:

Por fi m, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, 
sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da 
medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício fi nanceiro 
seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito 
Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício fi nanceiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto 
no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à 
data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais 
em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco 
Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toff oli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão 
realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). (grifo nosso)

21 Para o que importa ao presente processo, na modulação dos efeitos da decisão, o STF entendeu que fi cam ressalvadas da 
proposta de modulação as ações judiciais em curso.

22 O ponto nodal é saber quando se considera em curso uma ação em relação ao julgamento do recurso que resolveu o Tema 
1.093. O agravante alega que somente poderá aplicar-se a decisão depois de publicado o acórdão e, por isso, ação ajuizada em 
04.03.2021 estava em curso.

23 Penso diferente. Entendo que a efi cácia do julgamento se alcança com a publicação de seu resultado, o que, no presente caso, 
ocorreu com a publicação da ata de julgamento do acórdão. Tal ata foi disponibilizado no DJE nº 39, em 02.03.2021 e, portanto, tem-se 
como data de sua publicação o dia 03.03.2021.

24 O Supremo Tribunal Federal tem entendimento antigo, pacífi co e consolidado, reiteradamente reafi rmado, sobre que a efi cácia de 
seus julgamentos, em controle concentrado de constitucionalidade, se opera pela publicação da ata da sessão de julgamento. Veja-se:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE 
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS  ICMS. CLÁUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO ICMS 93, DE 17.9.2015, DO 
CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA  CONFAZ. PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO 
JULGAMENTO DA ADI N. 5.469 SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA NESTA AÇÃO. PRECEDENTES. 
EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo 
Tribunal Federal tem jurisprudência reiterada no sentido de que o efeito da decisão proferida por este Supremo Tribunal, pela 
qual declarada a constitucionalidade ou não de lei ou ato normativo, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento. 
Precedentes. 2. A presente ação direta de inconstitucionalidade foi declarada prejudicada, com base no julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 5.469, de devendo-se observar, quanto aos efeitos da decisão, o decidido naquele julgamento.(ADI 5439 AgR, 
Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 26-04-2021 PUBLIC 
27-04-2021) (grifo nosso)

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI 2.332-2/DF. EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. 
JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I  A 
efi cácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento. 
Precedentes. II  Na desapropriação incidem juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário do 
bem. Precedentes. III  Embargos de declaração acolhidos para dar parcial provimento ao recurso extraordinário.(ARE 1031810 AgR-
ED-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 
12-11-2019 PUBLIC 18-11-2019) (grifo nosso)

Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. 
CONSTITUCIONALIDADE. DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 
PRODUÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. RECLAMAÇÃO 
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente a ADI 3.089 (DJe de 01/08/2008), 
decidiu, com efi cácia vinculante e efeitos retroativos, serem constitucionais os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 
116/2003, que tratam da tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 2. As decisões proferidas em sede de 
controle concentrado de constitucionalidade, em regra, passam produzir efeitos a partir da publicação, no veículo ofi cial, da ata de 
julgamento. 3. Agravo regimental desprovido.(Rcl 6999 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2013, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 06-11-2013 PUBLIC 07-11-2013)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 
8.223/2007 DO ESTADO DA PARAÍBA. CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO SEM AS ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E 
ASSESSORAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS. 
ART. 27 DA LEI Nº 9.868/99. EFICÁCIA DIFERIDA POR 12 MESES. PRECEDENTES. 1. A Constituição Federal de 1988 exige que 
a investidura em cargos ou empregos públicos ocorra por meio de aprovação prévia em concurso público de provas, ou de provas e 
títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, que devem ser exercidos 
por servidores de carreira e se destinar unicamente às atribuições de direção, chefi a e assessoramento, nas condições e percentuais 
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mínimos previstos em lei. (art. 37, II e V, CF/88). 2. A Lei nº 8.223/2007, do Estado da Paraíba, criou cargos em comissão com atribuição 
de assistente de administração, em afronta ao art. 37, II e V, da Constituição, já que não são destinados exclusivamente ao desempenho 
de função de direção, chefi a ou assessoramento. 3. A jurisprudência desta Corte é fi rme no sentido de considerar inconstitucionais 
normas estaduais que criam cargos em comissão que não possuam caráter de direção, chefi a ou assessoramento e que não demandam 
relação de confi ança entre o servidor nomeado e seu superior. Precedentes: ADI 3.602, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 4.125, Rel. 
Min. Cármen Lúcia; RE 820.442, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 735.788, Rel. Min. Rosa Weber; RE 376.440, Rel. Min. Dias Toff oli; RE 
693.714, Rel. Min. Luiz Fux; entre outros. 4. Os cargos em comissão criados vigoram há mais 10 anos, sem que tenham sido declarados 
inconstitucionais. Assim, verifi cam-se nos autos razões de segurança jurídica e boa-fé que recomendam a modulação dos efeitos 
temporais da decisão. Para preservar os atos já praticados e permitir que o Estado-membro possa, em tempo razoável, reestruture de 
modo adequado a carreira, devem ser condicionados os efeitos desta declaração de inconstitucionalidade. Precedentes: ADI 3.415-ED-
Segundos, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 4.125, Rel. Min. Cármen Lúcia; ADI 3.819, Rel. Min. Eros Grau; ADI 2.240, Rel. Min. Eros 
Grau. Pelos mesmos fundamentos, importa ressalvar, ainda, os efeitos do acórdão para eventuais hipóteses de aposentadoria, conforme 
também tem referendado esta Corte: ADI 1.301-ED, Rel. Min. Roberto Barroso; ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toff oli; ADI 3.609, Rel. Min. 
Dias Toff oli. 5. Ação cujo pedido se julga procedente, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 5º, da Lei nº 8.223/2007, do 
Estado a Paraíba. Modulação (i) para preservar os atos já praticados; (ii) para que a decisão produza efeitos a partir de 12 (doze) meses, 
contados da data da publicação da ata de julgamento; e (iii) para ressalvar da incidência do acórdão, exclusivamente para efeitos de 
aposentadoria, os servidores que já estejam aposentados e aqueles que implementaram os requisitos para aposentação até a data da 
publicação da ata de julgamento.(ADI 4867, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2020, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 05-10-2020 PUBLIC 06-10-2020)

EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Tributário. Repercussão Geral. Tema nº 379. ICMS e ISS. 
Operações mistas realizadas por farmácias de manipulação. Pedidos de modulação dos efeitos do acórdão embargado. Acolhimento. 
1. A Corte fi xou, no acórdão embargado, a tese de que [i]ncide ISS sobre as operações de venda de medicamentos preparados por 
farmácias de manipulação sob encomenda. Incide ICMS sobre as operações de venda de medicamentos por elas ofertados aos 
consumidores em prateleira. 2. A ausência de modulação dos efeitos da decisão ensejaria impactos fi nanceiros indesejados em desfavor 
dos contribuintes, bem como dos estados e dos municípios, entes políticos cujas fi nanças já estão combalidas, e resultaria em grande 
insegurança jurídica, indo de encontro à boa-fé dos contribuintes que recolheram um tributo acreditando ser o correto. 3. Embargos de 
declaração acolhidos, modulando-se os efeitos da decisão embargada, bem como se estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a 
partir do dia da publicação da ata de julgamento do mérito, de modo a se convalidarem os recolhimentos de ICMS e de ISS efetuados 
em desacordo com a tese de repercussão geral, fi cando ressalvados: (i) as hipóteses de comprovada bitributação; (ii) as hipóteses em 
que o contribuinte não recolheu o ICMS ou o ISS devidos até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito; (iii) os créditos 
tributários atinentes à controvérsia e que foram objeto de processo administrativo, concluído ou não, até a véspera da publicação da ata 
de julgamento do mérito; (iv) as ações judiciais atinentes à controvérsia e pendentes de conclusão até a véspera da publicação da ata de 
julgamento do mérito. Em todos esses casos, deverão ser observados o entendimento desta Corte, bem como o prazo decadencial e o 
prescricional.(RE 605552 ED-segundos, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-068 DIVULG 09-04-2021 PUBLIC 12-04-2021)

25 Desse modo, tendo o processo principal sido ajuizado em 04.03.2021 é de se considerar que ele não estava em curso no 
momento em que a decisão passou a ter efi cácia, sendo alcançado pelo efeito da modulação.

26 Isso signifi ca dizer que, neste caso, o Estado de Alagoas poderá continuar cobrando a exação até o primeiro dia do exercício 
fi nanceiro que se seguir à conclusão do julgamento do Tema 1.093 pelo STF, ou seja, até 01.01.2022.

27 Desse modo, no mérito, resta insubsistente o argumento da agravante.
28 Em razão disso, deixo de analisar a existência do perigo da demora.
29 Com base no acima exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, 

mantendo incólume a decisão agravada até ulterior decisão ou até o julgamento o mérito do recurso.
DILIGÊNCIAS:
30 Ofi cie-se, com urgência, o juízo de origem, dando-lhe ciência do inteiro teor desta decisão e requisitando-lhe, no prazo de 10 

(dez) dias, informações que entender necessárias ao andamento do feito.
31 Intime-se a parte agravada, na forma estabelecida no art. 1.019, II, do CPC, para que responda aos termos do presente agravo de 

instrumento, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender convenientes.
32 Cumpridas as determinações supramencionadas, voltem-me os autos conclusos para o normal prosseguimento do processo.
Publique-se. Cumpra-se.

Maceió, 21 de junho de 2021.

Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Relator

Agravo de Instrumento n.º 0804736-65.2021.8.02.0000
Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
1ª Câmara Cível
Relator:Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Agravante : FLAVIA IVANA PEREIRA DA SILVA
Defensor Público/AL: Fábio Passos de Abreu
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021.

1 Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Flávia Ivana Ferreira da Silva, em razão de decisão proferida nos autos do 
processo nº 0000002-56.2015.8.02.0084, tendo, como parte agravada, o Ministério Público de Alagoas.

2 O agravante narra (fl s. 1/10), em síntese, que teve contra si proferida sentença que o condenou ao pagamento de multa de 03 

(três) salários mínimos pela prática de infração administrativa, perfazendo uma quantia total de R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e 

quarenta reais), acrescida de 10% (dez porcento) de multa processual. Alegou que o juiz, em cumprimento de sentença, determinou a 

penhora do valor de sua conta poupança. Aduziu que opôs excessão de pré-executividade.
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3 Na decisão agravada (fl s. 87/88 dos autos principais), o juiz singular entendeu que a conta poupança da agravante era utilizada 
como conta corrente e que, por isso, a proteção legal não se operava. Todavia, o juiz acolheu o pedido de levantamento da penhora, 
em razão da insufi ciência fi nanceira da executada, concedendo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita, suspendendo o 
pagamento das despesas processais e deferindo o parcelamento do valor principal da condenação em 20 (vinte) parcelas de R$ 145,20 
(cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos).

4 Nas razões recursais, a parte agravante atacou o fundamento da decisão, alegando a impenhorabilidade dos valores, alegando 
que a situação lhe deixaria em situação de insegurança jurídica, visto que poderia, posteriormente, sofrer novo bloqueio. Fez a defesa 
sobre a impenhorabilidade do valor depositado no montante de 40 (quarenta) salários mínimos. Assim, pediu a concessão dos efeitos 
da justiça gratuita, bem como que fosse determinada a proibição de bloqueio em caderneta de poupança da agravante em valores não 
superiores a 40 (quarenta) salários mínimos.

É o relatório. Passo a decidir o pedido liminar.
5 Vejamos se estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade recursal.
6 Quanto à tempestividade, o art. 1.003, §3º, do CPC, reza que o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, contado 

em dobro no caso da Defensoria Pública (art. 186 do CPC). No presente caso, houve, nos autos principais, juntada da comprovação da 
intimação pessoal da executada (fl s. 91/93), o que aconteceu em 03.06.2021. O recurso foi interposto em 17.06.2021.

7 Em relação ao cabimento, o caso se adequa à hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que diz:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
[...]
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença 

ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

8 Sobre os documentos obrigatórios, apesar da dispensa de juntada prevista no art. 1.017, §5º, do CPC, o agravante juntou os 
documentos de fl s. 11/106.

9 No que pertine ao preparo, a parte agravante goza dos benefícios da justiça gratuita deferidos no primeiro grau (fl s. 87/88 dos 
autos principais), o que torna sem interesse recursal o pedido feito nestes autos.

10 Todavia, ainda em sede de juízo de admissibilidade, acredito que o presente recurso não merece conhecimento em razão da falta 
de interesse recursal.

11 Como visto, a decisão agravada deferiu o que foi pedido em sede exceção de pré-executividade, ou seja, o parcelamento da 
condenação, com a consequência do levantamento dos valores bloqueados, o que o juiz fez sob o fundamento da insufi ciência fi nanceira 
da parte ora recorrente.

12 A discussão acerca da impenhorabilidade do valor não constou no dispositivo da decisão e, portanto, não está sujeita à preclusão 
ou ao fenômeno indiscutibilidade. Isso porque, como se sabe, fundamento de decisão não transita em julgado, nem se sujeita à preclusão.

13 Nesse sentido, o art. 504 do CPC:

Art. 504. Não fazem coisa julgada:
I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

14 O que o juiz fez, ao rejeitar o argumento da impenhorabilidade, foi enfrentar o argumento aduzido pela parte, como de fato 
deveria fazer. Todavia, eventual nova decisão em que o juiz entenda pela possibilidade de penhorar valores sob o fundamento contido na 
decisão agravada, estará sujeito à nova impugnação, situação em que o interesse recursal estará presente.

15 Afi nal, a parte estará impugnando decisão que negou sua pretensão, diferentemente do que ocorreu no presente caso em que 
não somente os valores foram liberados da penhora, como foi concedido o parcelamento requerido. Isto é, sua pretensão foi acolhida.

16 Em situação semelhante, o STJ reconheceu a falta de interesse recursal da parte que recorreu de capítulo de decisão que lhe foi 
favorável:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO.JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL FIXADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM À LUZ DO ART. 
15-B DO DECRETO-LEI 3.365/1941. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DO PARANÁ. SEGUIMENTO NEGADO POR AUSÊNCIA DE 
INTERESSE RECURSAL.PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE DE COMERCIAL AGRO PASTORIL TIBIRIÇA 
LTDA. PRESENÇA. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 7 E 211/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.1. Uma vez 
que o Tribunal de origem deu parcial provimento ao agravo de instrumento do Estado do Paraná para determinar que os juros moratórios 
devem incidir a partir de 1º/1/1996, primeiro dia do exercício seguinte àquele no qual o pagamento deveria ser feito, na forma do art. 
15-B do Decreto-Lei 3.365/1941, resta caracterizada a ausência de interesse recursal da parte agravante, nesse ponto.2. Na forma da 
jurisprudência desta Corte, “segundo preceitua o art.469 do CPC/1973, mantido na mesma redação no art. 504 do CPC/2015, o que faz 
coisa julgada é o dispositivo do decisum” (Rcl 35.637/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 
27/8/2018). Nesse mesmo sentido: AgRg no REsp 1.218.902/SC, Rel.Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, 
DJe 9/3/2015.3. Hipótese em que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial de Comercial Agro Pastoril Tibiriça Ltda. se 
encontram presentes e não há falar em incidência das Súmulas 7 e 211/STJ.Outrossim, não ocorreu julgamento extra petita, haja vista 
a decisão agravada limitar-se a apreciar a questão suscitada pela recorrente e, ainda, porque o referido provimento jurisdicional foi em 
menor extensão do que aquele pleiteado.4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1418575/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020) (grifo nosso)

17 A meu sentir, se a pretensão perseguida foi deferida, ainda que por acolhimento parcial dos fundamentos, não tem a parte 
interesse recursal para impugnar a parte dos fundamentos que não foi acolhida, visto que o não acolhimento não lhe causou qualquer 
prejuízo, nem se sujeita à preclusão.

18 Do modo como posto, é como se a parte recorrente quisesse obter do Tribunal uma decisão preventiva para atacar ato judicial do 
primeiro grau ainda inexistente, o que é incabível.

19 Assim, estou certo, o recurso não merece ser conhecido por ausência de interesse recursal.
20 Nessas situações, incide o art. 932, III, do CPC, que autoriza ao relator, monocraticamente, negar conhecimento a recurso 

manifestamente inadmissível.
21 Forte nessas razões, NEGO CONHECIMENTO ao presente recurso em razão da ausência de interesse recursal.
DILIGÊNCIAS:
22 Ofi cie-se, com urgência, o juízo de origem, dando-lhe ciência do inteiro teor desta decisão.
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23 Transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos.
Publique-se. Cumpra-se.

Maceió, 21 de junho de 2021.

Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Relator

Agravo de Instrumento n.º 0804737-50.2021.8.02.0000
Assunto não Especifi cado
1ª Câmara Cível
Relator:Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Agravante : Samya Diegues Cedrim
Advogado : SÉRGEY CRISÓSTOMO COSTA (OAB: 11702/AL)
Agravante : Thomáz Diegues Cedrim Oliveira
Advogado : SÉRGEY CRISÓSTOMO COSTA (OAB: 11702/AL)
Agravante : Maitê Diegues Cedrim Oliveira
Advogado : SÉRGEY CRISÓSTOMO COSTA (OAB: 11702/AL)
Agravado : Diogo Souza Oliveira
Advogado: Gustavo Henrique de Barros Callado Macêdo
Advogado: José Eduardo do Nascimento Gama Albuquerque
Advogado: André Paes Cerqueira de França
Advogada: Rafaella Monteiro de Freitas

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021.

1 Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Thomáz Dieguez Cedrim Oliveira e Maitê Diegues Cedrim Oliveira, representados 
por sua genitora, em razão de decisão proferida nos autos do processo nº 0710664-20.2020.8.02.0001, tendo, como parte agravada, 
Diego Souza Oliveira.

2 Alegam os agravantes (fl s. 1/7) que, em dezembro de 2019, as partes realizaram acordo judicial onde o agravado se comprometeu 
a pagar, em favor de seus fi lhos, a título de pensão alimentícia, 2,5 salários mínimos, mais 10 (dez) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos) 
reais, decorrente de acordo anterior descumprido. Disse que o agravado ajuízo ação de revisão da pensão, sob o fundamento de que 
seus negócios foram atingidos pela Pandemia de COVID-19.

3 Proferindo a decisão agravada (fl s. 154/155 dos autos principais), o juiz singular entendeu que o requerente é devedora contumaz. 
Porém, deferiu seu pedido de revisão da pensão para reduzi-la de 2,5 (dois vírgula cinco) salários mínimos para 1,75 (um vírgula setenta 
e cinco) salários mínimos, sem prejuízo das parcelas do débito anterior.

4 Nas razões recursais, os agravantes alegaram que, embora seja verdade que a Pandemia afetou diversos estabelecimentos, 
para centros de treinamento e academia, empresa do agravado, a situação não foi tão grave, tendo em vista que o seu retorno ao 
funcionamento foi logo deferido. Narrou que suas despesas aumentaram e que, por isso, a redução deferida pelo juiz era indevida. Pediu 
a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

É o relatório. Passo a decidir o pedido liminar.
5 Inicialmente, cabe verifi car se estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade recursal.
6 Quanto à tempestividade, o art. 1.003, §3º, do CPC, reza que o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias. 

Houve a juntada aos autos principais do aviso de recebimento da intimação da decisão em 27.05.2021 (fl s. 166). O termo inicial do 
prazo recursal foi o dia 28.05.2021 e o termo fi nal seria o dia 22.06.2021, considerando a suspensão dos prazos ocorridas entre 03 e 
04.06.2021 (feriado de Corpus Christi). O recurso foi interposto em 17.06.2021.

7 Em relação ao cabimento, o caso se adequa ao previsto no art. 1.015, I, do CPC:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;

8 Sobre os documentos obrigatórios, a parte agravada gozou da dispensa de juntada prevista no art. 1.017, §5º, do CPC. Ainda 
assim, juntou os documentos de fl s. 13/211.

9 Por fi m, quanto ao preparo, verifi co documentos comprobatórios às fl s. 8/12.
10 No que diz respeito ao pedido de antecipação dos efeitos deste recurso, veja-se o que diz o art. 1.019, I, do CPC:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, 
incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, 
comunicando ao juiz sua decisão;

11 Para a atribuição do efeito suspensivo ou para o deferimento da antecipação de tutela recursal, conforme o caso, mister fazer 
a análise da existência, cumulativa, da probabilidade do direito e do perigo da demora. O primeiro se fi rma na plausibilidade do direito 
alegado, numa indicação, ainda que em exame sumário, de que haverá o deferimento da medida pleiteada ao fi nal do processamento do 
recurso. O segundo, por sua vez, é a probabilidade de haver prejuízo grave ou de difícil reparação caso a tutela não seja antecipada ou, 
ainda, o risco de que a espera possa culminar com inutilidade do provimento fi nal do recurso.

12 Analisemos se, no presente caso, os requisitos restam satisfeitos.
13 Os alimentos, embora tenha a função principal de garantir a subsistência da parte que deles depende, é também um instrumento 

de tornar compatível a vida dos alimentados e do alimentante, de modo que não haja discrepância ou disparidade social entre este e 
aqueles. Aliás, isto é o que reza o art. 1.694 do Código Civil:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de 
modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1 o Os alimentos devem ser fi xados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
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14 A revisão da pensão alimentícia é possível sempre que houver alteração fática nos perfi s econômicos do alimentante ou do 
alimentado, e visa restabelecer o equilíbrio do binômio possibilidade e necessidade.

15 Assim, tendo havido a fi xação da pensão, por acordo extrajudicial, por acordo judicial ou por imposição de decisão, sua revisão 
somente se justifi ca por procedimento que se imiscua nos fatos que demonstram a alteração da condição do alimentante ou do 
alimentado.

16 Com a inicial do processo principal, o autor, ora agravado, apresentou documentos que comprovaram a suspensão temporária de 
funcionamento de seu centro de treinamento (fl s. 31/64), bem como sua difícil situação fi nanceira (fl s. 132/138), todavia, tais informações 
datam de abril e março de 2020, início do período da Pandemia.

17 Atualmente - e já desde um bom tempo - os centros de treinamento e atividades físicas foram autorizados a funcionar, seguindo 
regras e protocolos sanitários, de modo que a difi culdade erigida, a meu sentir, não é mais atual.

18 Por outro lado, na petição deste recurso, a parte agravante demonstrou que sua situação de necessidade não se alterou em 
relação ao passado, conforme lista apresentada e conforme o próprio agravado reconhece na sua petição inicial (fl s. 3):

Paralelo a isto, tem-se que os custos mensais demandados pela genitora e representantes dos alimentados, no que pese a atual 
crise fi nanceira que afeta a todos, mas especialmente o autor, continuam os mesmos.

19 Em razão disso, entendo que não há, nesse momento, motivo para alteração da pensão alimentícia, devendo ser mantida no 
patamar anteriormente fi xada.

20 Assim, entendo como existente a fumaça do bom direito, primeiro requisito necessária à atribuição de efeito suspensivo ao 
presente agravo de instrumento.

21 O perigo da demora também é evidente visto tratar, o caso, de pensão alimentícia em favor de menores, verba que tem natureza 
alimentar.

22 Forte nas razões acima, DEFIRO em parte a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento SUSPENDENDO 
os efeitos da decisão agravada até ulterior decisão ou até o julgamento do mérito deste recurso.

DILIGÊNCIAS:
23 Ofi cie-se, com urgência, o juízo de origem, dando-lhe ciência do inteiro teor desta decisão e requisitando-lhe, no prazo de 10 

(dez) dias, informações que entender necessários ao andamento do feito.
24 Intime-se a parte agravada, na forma estabelecida no art. 1.019, II, do CPC, para que responda aos termos do presente agravo 

de instrumento, no prazo legal, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender convenientes.
25 Cumpridas as determinações supramencionadas, voltem-me os autos conclusos para o normal prosseguimento do processo.
Publique-se. Cumpra-se.

Maceió, 21 de junho de 2021.

Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Relator

Agravo de Instrumento n.º 0810443-48.2020.8.02.0000
Obrigação de Fazer / Não Fazer
1ª Câmara Cível
Relator:Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Agravante : Isabel Christina Pereira dos Santos
Advogado : João Marcos Costa Messias (OAB: 16287/AL)
Agravado : Temaki 10 Bar e Restaurante Ltda.
Agravado : Espólio de Antonio Valeriano Pereira dos Santos

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021.

1 Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Isabel Christina Pereria dos Santos, tendo, como parte agravada, Temaki 10 Bar 
e Restaurante Ltda.

2 À fl . 29 dos autos, a parte agravante comunicou a desistência do recurso.
É o relatório. Decido.
3 Como se sabe, a desistência do recurso é fato que depende, exclusivamente, da vontade do recorrente. Trata-se de direito 

potestativo, dependente da manifestação da vontade do recorrente, sendo homologada pelo juiz:
4 Diz o CPC:

Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

5Assim, em razão da desistência formulada pela recorrente, resta prejudicada a análise meritória do presente recurso.
6 Assim, forte nestas razões, HOMOLOGO a desistência do recurso, para que produza seus efeitos.
DILIGÊNCIAS:
7 Transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos.
Publique-se. Cumpra-se.

Maceió, 21 de junho de 2021.

Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Relator

Agravo Interno Cível n.º 9000067-43.2021.8.02.0000/50000
Dívida Ativa
1ª Câmara Cível
Relator:Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
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Agravante : Lojas Guido Comércio Ltda
Advogado : Luciano Pontes de Maya Gomes (OAB: 6892/AL)
Advogado : David Araújo Padilha (OAB: 9005/AL)
Advogado : Pedro Duarte Pinto (OAB: 11382/AL)
Advogada : Ana Carolina F.K.Pirmez (OAB: 15993B/AL)
Agravante : Luiz Eugênio Duarte Santos
Advogado : Luciano Pontes de Maya Gomes (OAB: 6892/AL)
Advogado : David Araújo Padilha (OAB: 9005/AL)
Advogado : Pedro Duarte Pinto (OAB: 11382/AL)
Advogada : Ana Carolina F.K.Pirmez (OAB: 15993B/AL)
Agravante : José Guido do Rego Santos Júnior
Advogado : Luciano Pontes de Maya Gomes (OAB: 6892/AL)
Advogado : David Araújo Padilha (OAB: 9005/AL)
Advogado : Pedro Duarte Pinto (OAB: 11382/AL)
Advogada : Ana Carolina F.K.Pirmez (OAB: 15993B/AL)
Agravada : Fazenda Pública Estadual
Procurador : Victor Hugo Ferreira Rodrigues (OAB: 6085B/AL)

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO N. /2021.

1 Trata-se de Agravo Interno oposto pelas Lojas Guido Comércio Ltda. e outros, em razão da decisão monocrática de fl s. 250/255 do 
Agravo de Instrumento nº 9000067-43.2021.8.02.0000, tendo, como parte agravada, a Fazenda Pública Estadual de Alagoas.

2 Narram os agravantes (fl s. 1/21), em síntese, que o recurso manejado pelo Estado de Alagoas seria intempestivo. No mérito, 
alegou que a decisão agravada terminaria por inviabilizar seu funcionamento e que contraria precedentes nacionais que considera viável 
a penhora de 5% (cinco) por cento sobre o faturamento líquido da empresa.

É o relatório. Decido.
3 Inicialmente, vejamos se estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade recursal.
4 Assim, quanto à tempestividade, o art. 1.003, §3º, do CPC, reza que o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias 

úteis. Há, nos autos principais, certidão informando a remessa da decisão para o portal eletrônico de intimação em 18.05.2021 (fl s. 
358/361 dos autos principais). O recurso foi manejado em 01.06.2021 (fl s. 1), sendo absolutamente tempestivo.

5 Em relação ao cabimento, o caso se adequa ao previsto no art. 1.021 do CPC que diz que contra decisão proferida pelo relator 
caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado.

6 Quanto ao procedimento, o mesmo artigo diz que o relator deverá exercer o juízo de retratação ou, caso não faça, após oportunizado 
à parte adversa oferecer contrarrazões, levar o recurso ao julgamento da Câmara.

7 No presente caso, após a leitura atenta das razões recursais, revejo minha posição.
8 Sobre a tempestividade do recurso, teço algumas considerações.
9 No exame da tempestividade do presente recurso, na decisão monocrática ora atacada, considerei que o recurso seria intempestivo 

por não ter havido, ainda, intimação da Fazenda Pública Estadual da decisão proferida pelo juiz singular.
10 Todavia, no presente recurso, a parte agravante demonstrou que, nos autos do Processo nº 0725536-74.2019.8.02.0001, processo 

reunido ao autos principais que geraram o presente agravo de instrumento, a Fazenda Pública Estadual, por meio do protocolamento de 
decisão, declarou expressamente ter tomado ciência da mencionada decisão.

11 Tal intimação se deu por meio do protocolamento de petição, ocorrida em 17.03.2021 (fl s. 53 dos autos 0725536-
74.2019.8.02.0001), tendo a Fazenda Pública, em ato inequívoco de ciência, declarado que não se opõe à reunião dos presentes autos 
aos da Execução Fiscal 0724062-68.2019.8.02.000 e que fi ca oportuna e expressamente ressalvada a possibilidade de interposição de 
recurso(s) nos citados autos da Execução Fiscal 0724062-68.2019.8.02.0001.

12 Ora, a meu sentir, se o Estado de Alagoas, por meio de sua Procuradoria Geral de Estado, protocolou a petição acima mencionada 
é porque tomou ciência, de forma inequívoca, da decisão que foi proferida, justamente, nos autos 0724062-68.2019.8.02.0001, pois foi 
naqueles autos que foi determinada a reunião dos feitos e fi xada a penhora sobre o faturamento líquido da empresa no percentual de 5% 
(cinco) por cento ou, pelo menos, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

13 Desse modo, reconheço equivocada a aferição que fi z, na decisão de fl s. 250/255, sobre a tempestividade do recurso, 
considerando que sua interposição somente ocorreu em 13.05.2021 (fl s. 1 dos autos 9000067-43.2021.8.02.0000).

14 Assim, REVOGO a decisão de fl s. 250/255 do Agravo de Instrumento nº 9000067-43.2021.8.02.0000, mantendo incólume a 
decisão de fl s. 202/208 dos autos principais (0724062-68.2019.8.02.0001).

DILIGÊNCIAS:
15Traslade-se cópia desta decisão para os autos do Agravo de Instrumento nº 9000067-43.2021.8.02.0000.
16 Nos autos do Agravo de Instrumento 9000067-43.2021.8.02.0000, INTIME-SE a parte agravante para falar sobre a tempestividade 

do recurso, considerando os fundamentos contidos nesta decisão.
17Transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos deste incidente.
Publique-se. Cumpra-se.

Maceió, 21 de junho de 2021.

Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Relator

Direta de Inconstitucionalidade n.º 0800110-60.2021.8.02.9002
Epidemia
Tribunal Pleno
Relator:Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Autor : Defensoria Pública do Estado de Alagoas
Defensor P : Carlos Eduardo de Paula Monteiro (OAB: 229927/SP)
Defensor P : Fabrício Leão Souto (OAB: 24976/BA)
Réu : Município de Porto de Pedras
Terceiro I : Município de São Miguel dos Milagres
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Advogado : Bruno Henrique Cavalcante de Andrade (OAB: 15937/AL)

DESPACHO/MANDADO/OFÍCIO N. /2021

Intime-se a Defensoria Pública do Estado de Alagoas para que se pronuncie sobre as petições protocoladas pelo Município de São 
Miguel dos Milagres (pp. 100-101) e pelo Município de Porto de Pedras (pp. 161-162), em que informam a revogação dos decretos 
municipais impugnados.

Concedo o prazo de 10 (dez) dias úteis para tanto.
Em seguida, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

Maceió, 21 de junho de 2021

Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Relator

Mandado de Segurança Cível n.º 0804629-26.2018.8.02.0000
Nomeação
Tribunal Pleno
Relator:Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Impetrante : Camila da Paz Santos
Advogado : Tiago Barreto Casado (OAB: 7705/AL)
Advogado : Alan Silva de Morais (OAB: 14154/AL)
Impetrado : Governador do Estado de Alagoas
Procurador : Francisco Malaquias de Almeida Júnior (OAB: 2427/AL)
Impetrado : Reitor da Uncisal - Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas

DESPACHO/MANDADO/OFÍCIO N. /2021.

Considerando que houve a interposição de recurso extraordinário pelo Estado de Alagoas (fl . 305), sigam os autos para a Presidência.

Cumpra-se.

Maceió, 22 de junho de 2021

Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Relator

Embargos de Declaração Cível n.º 0806332-55.2019.8.02.0000/50000
Suspensão
1ª Câmara Cível
Relator:Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Embargante : Estado de Alagoas
Procurador : Rita de Cássia Coutinho (OAB: 6270/AL)
Procurador : Francisco Malaquias de Almeida Júnior (OAB: 2427/AL)
Embargado : Mendo Sampaio S/A
Advogada : Renata Benamor Rytholz (OAB: 10766/AL)
Embargado : Banco do Estado de Alagoas S. A. - Produban

DESPACHO/MANDADO/OFÍCIO Nº /2021 - 1ª C.C.

1. Intime-se, nos termos do art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, a parte embargada para que esta, no prazo de 5 (cinco) 
dias, querendo, responda ao presente.

2. Após, retornem os autos conclusos.
3. Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Maceió, 22 de junho de 2021.

Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Relator

Embargos de Declaração Cível n.º 0726404-86.2018.8.02.0001/50000
Inadimplemento
1ª Câmara Cível
Relator:Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Embargante : Projeto Imobiliário Belle Vue Spe Ltda.
Advogado : Niécio de Amorim Rocha Júnior (OAB: 8490/AL)
Advogado : Antônio Carlos Costa Silva (OAB: 6581/AL)
Advogado : Lucas Leite Assis (OAB: 15328/AL)
Advogada : Sarah Beatriz Ferrari Gomes (OAB: 15058/AL)
Advogado : Caio Roberto Luna Cardoso (OAB: 17714/AL)
Advogado : Adriana Margarida Costa Silva (OAB: 17854/AL)
Embargante : Record Incorporações Ltda.
Advogado : Niécio de Amorim Rocha Júnior (OAB: 8490/AL)
Advogado : Antônio Carlos Costa Silva (OAB: 6581/AL)
Advogado : Lucas Leite Assis (OAB: 15328/AL)
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Advogada : Sarah Beatriz Ferrari Gomes (OAB: 15058/AL)
Advogado : Caio Roberto Luna Cardoso (OAB: 17714/AL)
Advogado : Adriana Margarida Costa Silva (OAB: 17854/AL)
Embargado : Jair Rocha Ferreira Neto
Advogada : Barbara Werner Barbosa Dias (OAB: 9833/AL)
Embargada : Danielle Moura Lins
Advogada : Barbara Werner Barbosa Dias (OAB: 9833/AL)

DESPACHO/MANDADO/OFÍCIO Nº /2021 - 1ª C.C.

1. Intime-se, nos termos do art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, a parte embargada para que esta, no prazo de 5 (cinco) 
dias, querendo, responda ao presente.

2. Após, retornem os autos conclusos.
3. Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Maceió, 22 de junho de 2021.

Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Relator

Apelação Cível n.º 0700721-60.2019.8.02.0050
Indenização por Dano Moral
1ª Câmara Cível
Relator:Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Apelante : Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A Banrisul
Advogado : KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB: 9558/AL)
Apelada : Amara Gonçalves da Silva
Advogado : José Cicero da Silva Filho (OAB: 3858/AL)
Advogado : José Luciano da Silva (OAB: 18257/AL)

DESPACHO/MANDADO/OFÍCIO Nº /2021 - 1ª C.C.

1. Em consulta ao sistema SAJ, verifi quei que, em processos diversos, nos quais a ora apelada é autora, foi informado o seu 
falecimento. Assim, converto o julgamento em diligência e determino o seguinte:

1) intime(m)-se o(s) Advogado(s) constituído(s) da Autora/Apelada para que confi rme(m) se ocorrera o falecimento da mesma;
2) em caso positivo, em cumprimento ao dever de cooperação, informe(m), no prazo de 30 (trinta) dias, os nomes, CPFs e endereços 

completos de pelo menos um dos herdeiros necessários do falecido, de preferência cônjuge supérstite;
2. De todo modo, após, retornem os autos conclusos para decisão acerca da suspensão processual fundamentada no art. 313, I, do 

CPC.
3. Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Maceió/AL, 22 de junho de 2021.

Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Relator

Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo

Ementa;Decisão;NOSSA EMENTA;Citação Grande;Texto Normal;TÍTULO;Cabeçalho;TÍTULO NOSSO;Conclusão;Normal;
Tribunal de Justiça

Gabinete do Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO E DECISÃO MONOCRÁTICA

Agravo de Instrumento n.º 0804772-10.2021.8.02.0000
Assunto não Especifi cado
2ª Câmara Cível
Relator: Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Agravante : David Adam Meneses Teixeira

Advogado : David Adam Meneses Teixeira (OAB: 10981/AL)
Agravada : Josefa Maria Ferreira
Advogado : Adenilson dos Santos Tenorio (OAB: 15283/AL)

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/CARTA/OFÍCIO N. /2021 Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito 
suspensivo, interposto por DAVID ADAM MENESES TEIXEIRA, contra decisão interlocutória (fl s. 356/358 processo de origem) proferida 
pelo Juízo da Comarca do Único Ofício de Batalha, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela 
Antecipada e Condenação em Danos Morais, distribuídos sob o nº 0000701-46.2013.8.02.0204. Em breve síntese, sustenta que o 
Agravante que a decisão guerreada merece reforma, sob o argumento de que foi constituído pela Sra. Josefa Maria Ferreira, ora 
Agravada, com a fi nalidade de patrocinar demanda judicial e, no ato da contratação, foi assinado, após negociação verbal, Contrato de 
Honorários Advocatícios na razão de 30% incidente sobre a Indenização por Dano Moral e 50% incidente apenas sobre eventuais 
multas/astreintes. Afi rma que o serviço prestado pelo Agravante resultou no deferimento da medida liminar e na procedência da ação e 



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

Disponibilização: quarta-feira, 23 de junho de 2021 Diário Ofi cial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional e Administrativo Maceió, Ano XIII - Edição 2849 216

que, até o recebimento dos seus honorários, toda e qualquer despesa foi feita com recursos do próprio advogado. Salienta que por 8 
(oito) anos praticou vários atos, tais como colheita de provas e instrução à cliente, elaboração de petição inicial, deslocamento para 
acompanhamento em audiência de conciliação, elaboração de réplica, elaboração de contrarrazões ao Recurso Inominado, sustentação 
oral, Execução de sentença referente ao dano moral, execução de sentença referente às Astreintes; defesa em 02 Exceções de pré-
executividade, diversa manifestações avulsas de impulsionamento do feito, Defesa em Agravo de instrumento e negociação de acordo 
extrajudicial.. Aduz que, no ato da assinatura do referido acordo, na residência da Agravada, estando esta acompanhada de seus fi lhos, 
foi informado que os honorários advocatícios, no que se refere à multa, seriam de 50%, bem como foi demonstrado o motivo que se deu 
pelo volume de trabalho a improbabilidade êxito do recebimento da multa, o que se fosse indeferido todo o ônus seria a suportado pelo 
escritório. Indica que foi surpreendido com uma petição de reconsideração de decisão acompanhada de uma procuração, alegando 
supostas irregularidades no Contrato, o que resultou no Juízo a quo proferir decisão reduzindo os honorários advocatícios contratuais 
para 30% sob o argumento de que o advogado estaria recebendo valor superior a contratante. Explica que, nos termos do Art. 38, do 
Código de Ética e Disciplina da OAB, é legalmente cabível a aplicação de honorários de êxito em até 50% desde que não ultrapasse a 
quota parte do constituinte, sendo assim o percentual de 50% deve albergar os honorários sucumbenciais.. Alega que, no acordo 
celebrado entre a Agravada e o banco, contém destaque de honorários no importe de 10%, razão pela qual a retenção somente ocorreu 
no percentual de 40%, a fi m de que fosse cumprida a cláusula contratual, observando que o advogado não pode receber valor superior 
ao cliente, sendo, à época, tal pedido deferido pelo Magistrado Singular. Descreve os ganhos líquidos da Agravada para demonstrar que 
não foram superior ao que recebeu. Insurge-se com relação à Procuração acostada pelo novo advogado constituído, onde consta digital 
da Agravada quando ela assina o nome, como pode ser confi rmado quando da assinatura do acordo, necessitando de Perícia. Ao fi nal, 
requer a concessão de efeito suspensivo. E, no mérito, o provimento do Recurso para reformar a decisão agravada no sentido de que 
seja efetuada a retenção dos honorários advocatícios contratuais no patamar de 40%, uma vez que já houve destaque de honorários 
advocatícios na razão de 10% no acordo celebrado entre as partes. No essencial, é o relatório. Passo a fundamentar e a decidir. De 
início, urge a necessidade de se fazer o juízo de admissibilidade do Recurso interposto, de modo a aferir a presença de seus requisitos 
necessários à sua concessão, para que se possa, legitimamente, apreciar as razões invocadas. Os requisitos de admissibilidade 
dividem-se em intrínsecos, atinentes à própria existência do direito de recorrer, e extrínsecos, concernentes ao exercício daquele direito. 
No caso dos autos, o Agravante se insurge da decisão proferida em processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, o que pode 
ser confi rmado pela Sentença acostada às fl s. 18/24 e pelo Acórdão da Turma Recursal, fl s. 25/26. Nessa senda, sua regulação se faz 
pela Lei n.º 9.099/1995, a qual dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, não havendo previsão de impugnação de decisão 
judicial através de Agravo de Instrumento. Registre-se que são de fato irrecorríveis as decisões interlocutórias advindas dos Juizados 
Especiais, não havendo qualquer exceção a essa regra. Observe-se a Jurisprudência: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO 
CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO NÃO 
CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 71009392275, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero 
Giuliato, Julgado em: 20-05-2020) (TJ-RS - AI: 71009392275 RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 20/05/2020, 
Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 21/05/2020) (Original sem grifos) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO CABIMENTO. OPÇÃO DO LEGISLADOR VISANDO ATENDER AOS 
PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA CONCENTRAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. Recurso não conhecido. Trata-se de interposto 
contra decisão interlocutória que indeferiu Agravo de Instrumento o pedido de nulidade de atos processuais em razão da habilitação de 
apenas um dos advogados. Sustenta a parte agravante a necessidade de reforma da decisão, com a consequente devolução dos prazos 
processuais. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Em que pese as alegações da parte agravante, o presente recurso não merece ser 
conhecido, isto porque a Lei nº 9.099/95, que instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais não prevê a possibilidade de interposição 
do recurso de agravo de instrumento, sendo prevista apenas as hipóteses de interposição de recurso inominado e embargos de 
declaração. Cumpre ressaltar que não se trata de descuido do legislador, mas sim opção realizada a fi m de agilizar o andamento dos 
feitos, limitando o número de recursos, atendendo assim aos princípios da celeridade e da concentração. A doutrina de Ricardo Cunha 
Chimenti destaca : [1] in verbis Diante dos princípios da celeridade (art. 2º da Lei n. 9.099/95) e da concentração, que determinam a 
solução de todos os incidentes no curso da audiência ou na própria sentença (art. 29), a quase-totalidade da doutrina sustenta a 
irrecorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do processo. Acerca do tema, cabe citar os seguintes 
julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA TAXATIVIDADE, CELERIDADE 
E SIMPLICIDADE. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (AgI 2011.0003236-9. Rel. Juíza Giani 
MariaRECURSO NÃO CONHECIDO. Moreschi. DJ 07.04.2011) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU 
O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO INADMISSIVEL NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. Inadmissível o 
Agravo de Instrumento em sede de Juizados Especiais Criminais, ante os termos da Lei 9.099/95, que somente prevê os recursos de 
apelação e de embargos declaratórios, o que conduz ao não conhecimento do Agravo de Instrumento em sede criminal, porquanto lhe 
NÃO CONHECERAM DO AGRAVO DEfalta o pressuposto da previsibilidade. INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 71002059525, 
Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Angela Maria Silveira, Julgado em 27/04/2009) (destaquei) Ademais, o Supremo 
Tribunal Federal fi rmou entendimento no sentido de que não cabe mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida em 
processo de juizado especial, na medida em que a Lei nº 9.099/95 consagrou a regra de irrecorribilidade das decisões em atenção ao 
princípio da celeridade. Acerca do tema, cito o julgado:interlocutórias RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. 
REPERCUSSÃO GERAL MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINARRECONHECIDA. NOS JUIZADOS 
ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. 
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito 
da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de 
complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos 
por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do 
mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias 
podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847, 
Relator (a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-
2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211-01 PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314) 
Diante do exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, deixo de do recurso, posto que manifestamente inadmissível.
conhecer Custas pela parte agravante. Intimem-se. Curitiba, 17 de maio de 2019. Leo Henrique Furtado Araújo Juiz Relator R [1] Teoria 
e prática dos juizados especiais cíveis estaduais e federais. 10 ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 199. (TJPR - 3ª Turma 
Recursal - 0001872-34.2019.8.16.9000 - Jacarezinho - Rel.: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo - J. 17.05.2019) (TJ-PR - AI: 
00018723420198169000 PR 0001872-34.2019.8.16.9000 (Decisão monocrática), Relator: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo, Data de 
Julgamento: 17/05/2019, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 17/05/2019) (Original sem grifos) EMENTA: RECURSO INOMINADO 
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU IMPUGNAÇÃO À PENHORA NO CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA (sem caráter terminativo). INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PORQUANTO NÃO CABE 



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

Disponibilização: quarta-feira, 23 de junho de 2021 Diário Ofi cial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional e Administrativo Maceió, Ano XIII - Edição 2849 217

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de recurso 
interposto contra decisão que julgo improcedente o pedido de impugnação à penhora por impenhorabilidade de valor em conta bancária. 
Sustenta a recorrente, em síntese: impenhorabilidade do valor bloqueado por inviabilizar a atividade empresarial e, subsidiariamente, 
puna pela possibilitar a oportunidade de oferecer outro bem a penhora. Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença. 2. A 
decisão interlocutória combatida não se caracteriza como sentença, pronunciamento judicial conceituado pelo art. 203, § 1º, do CPC que 
necessariamente acarreta na extinção da execução ou da fase cognitiva do procedimento comum. 3. No caso dos autos o recurso 
interposto tem por objeto decisão interlocutória que indeferiu impugnação à penhora em fase de cumprimento de sentença, sendo certo 
que referida decisão não extinguiu o procedimento executivo. 4. Assim, em observância ao princípio da taxatividade (Lei nº 9.099/95, 
artigos 41 e 52), não conheço do recurso por ausência de previsão legal. 5. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. 6. Em face 
da sucumbência, a recorrente arcará com o pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fi xados em 10% 
(dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. 7. Julgamento unânime. Acompanharam o 
relator os juízes Marcello Rodrigues de Ataídes e José Ribamar Mendes Júnior. 8. Súmula de julgamento como acórdão, na forma do art. 
46 da Lei 9.099/95. (TJ-TO - RI: 00172001420188279200, Relator: ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA) (Original sem grifos) Nessa 
senda, devidamente demonstrada a ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal, ressalto a possibilidade de aplicação 
do Art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispositivo que arrola entre seus fundamentos a aferida inadmissibilidade/
prejudicialidade. Veja-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha 
impugnado especifi camente os fundamentos da decisão recorrida; (Original sem grifos) Assim, NÃO CONHEÇO do presente Recurso 
Instrumental, com fulcro no Art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se, registre-se, intime-se. Decorrido o prazo recursal sem qualquer 
manifestação, certifi que-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos. Maceió, 22 de junho de 2021 Des. Pedro Augusto 
Mendonça de Araújo Relator

Maceió,  22 de junho de 2021

Ementa;Decisão;NOSSA EMENTA;Citação Grande;Texto Normal;TÍTULO;Cabeçalho;TÍTULO NOSSO;Conclusão;Normal;
Tribunal de Justiça

Gabinete do Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO E DECISÃO MONOCRÁTICA

Pedido de Providências n.º 0800474-66.2020.8.02.9002
Liminar
2ª Câmara Cível
Relator: Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Autor : Tércio Marques da Silva

Advogado : Wilson Marcelo da Costa Ferro (OAB: 6978/AL)
Ré : Rislândia Maria da Silva
Advogado : Paula Fazio Fialho Fernandes (OAB: 7939/AL)

CONCLUSÃO Faço estes autos conclusos ao Excelentíssimo Senhor Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo - Relator. Maceió, 
8 de março de 2021. Carla Christini Barros Costa de Oliveira Secretário(a) 2ª Câmara Cível Eliane da Conceição dos Santos Assistente 
Administrativo

Maceió,  22 de junho de 2021

Ementa;Decisão;NOSSA EMENTA;Citação Grande;Texto Normal;TÍTULO;Cabeçalho;TÍTULO NOSSO;Conclusão;Normal;
Tribunal de Justiça

Gabinete do Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO E DECISÃO MONOCRÁTICA

Pedido de Providências n.º 0800474-66.2020.8.02.9002
Liminar
2ª Câmara Cível
Relator: Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Revisor: Revisor do processo ‘’não informado’’
Autor : Tércio Marques da Silva

Advogado : Wilson Marcelo da Costa Ferro (OAB: 6978/AL)
Ré : Rislândia Maria da Silva
Advogado : Paula Fazio Fialho Fernandes (OAB: 7939/AL)

CONCLUSÃO Faço estes autos conclusos ao Excelentíssimo Senhor Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo - Relator. Maceió, 
8 de março de 2021. Carla Christini Barros Costa de Oliveira Secretário(a) 2ª Câmara Cível Eliane da Conceição dos Santos Assistente 
Administrativo

Maceió,  22 de junho de 2021

Ementa;Decisão;NOSSA EMENTA;Citação Grande;Texto Normal;TÍTULO;Cabeçalho;TÍTULO NOSSO;Conclusão;Normal;
Tribunal de Justiça

Gabinete do Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo
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PUBLICAÇÃO DE DESPACHO E DECISÃO MONOCRÁTICA

Ação Rescisória n.º 0005734-18.2011.8.02.0000
Usucapião Especial (Constitucional)
Seção Especializada Cível
Relator: Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Revisor: Des. James Magalhães de Medeiros
Autora : Espólio de Fernando Cavalcanti de Melo Por Sua Inventariante Sra. Sandra Lúcia Cavalcante de Melo 

(Inventariante)
Advogado : Roney Calheiros de Novaes (OAB: 6801/AL)
Réu : José Carlos Cavalcante Pacheco
Réu : Edna dos Santos Pacheco
Réu : José Mendes de Lima
Advogado : Marcus Lacet (OAB: 6200/AL)
Advogado : Diogo Luis de Oliveira Sarmento (OAB: 10171/AL)
Advogado : André Felipe Firmo Alves (OAB: 9228/AL)
Advogado : Antônio Ferreira Alves Neto (OAB: 10335/AL)
Advogado : Igor Wanderley Persiano Lopes (OAB: 10908/AL)
Advogado : Égon  José Figueiredo da Silva (OAB: 4644E/AL)
Ré : Maria Arlinda Mendes de Lima
Advogado : Marcus Lacet (OAB: 6200/AL)
Advogado : Diogo Luis de Oliveira Sarmento (OAB: 10171/AL)
Advogado : André Felipe Firmo Alves (OAB: 9228/AL)
Advogado : Antônio Ferreira Alves Neto (OAB: 10335/AL)
Advogado : Igor Wanderley Persiano Lopes (OAB: 10908/AL)
Advogado : Égon  José Figueiredo da Silva (OAB: 4644E/AL)

DESPACHO/MANDADO/CARTA/OFÍCIO N. /2021 Considerando o teor do petitório de fl s. 594/595, aforado por SANDRA LÚCIA 
ANDRADE CAVALCANTI DE MELO e, tendo em vista o transcurso do prazo entre a Decisão de fl s. 589/589v e o presente Despacho, 
determino à Secretaria deste Órgão julgador que intime a parte Autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca do efetivo 
cumprimento do decisum pretérito, requerendo o que entender de direito. Outrossim, proceda o setor competente com a retifi cação da 
numeração a partir da folha 599, dando-lhe, pois, a sequência correta. Publique-se e intime-se. Maceió, 22 de junho de 2021 Des. Pedro 
Augusto Mendonça de Araújo Relator

Maceió,  22 de junho de 2021

Fundo de Modernização do Poder Judiciário - FUNJURIS

Processo Administrativo n. 2021/6885
Interessado: Armando Aquino Melo e outro
Advogado: Jair Tenório de Melo (OAB/AL n. 4.926)
Objeto: Restituição de custas

D E C I S Ã O
Trata-se de processo administrativo instaurado em razão de requerimento formulado por Armando Aquino Melo e Gilvanice Maria 

de Paula Melo, por meio do qual pugnaram pela restituição de valor pago a título de custas iniciais no âmbito do processo n. 0709617-
74.2021.8.02.0001, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Capital.

Os peticionários asseveraram que, mesmo antes da concessão da justiça gratuita pelo Juízo de origem, por precipitação, realizaram 
o pagamento das custas. Alegaram, ainda, que requereram no Magistrado de piso a desistência da ação, tendo essa sido homologada. 
Assim, pleitearam a restituição das custas pagas.

Da análise dos autos, verifi ca-se que realmente foi emitida e adimplida a guia de custas (ID n. 1238377 e ID n. 12384073), e que o 
Magistrado de piso, em sede de sentença (ID n. 1238559), homologou o pedido de desistência formulado e afi rmou peremptoriamente 
serem incabíveis as custas, ante a ausência de prática de ato processual relevante.

 Ademais, o presente processo administrativo foi instruído conforme os requisitos estabelecidos na mencionada Instrução Normativa 
nº 01/2018.

 Ante o exposto, deferimos o pedido e determinamos a restituição no valor de R$ 231,45 (duzentos e trinta e um reais e quarenta 
e cinco centavos), corrigido na forma da lei, a ser feita mediante transferência para a conta bancária de Armando Aquino Melo, com 
os seguintes dados: CPF n. 342.086.584-87, conta-corrente n. 8066654607-4, agência n. 1545, da Caixa Econômica Federal, conforme 
informado nos autos.

 Os efeitos deste despacho fi cam condicionados à certifi cação, pelo Departamento Financeiro, sobre a não restituição anterior do 
valor aqui pleiteado. Ressalte-se que deve ser abatido o valor referente aos custos do boleto bancário.

 Publique-se, encaminhando-se os autos, logo após, ao Departamento Financeiro, para as certifi cações e providências necessárias.  
Feita a restituição, arquive-se.

Maceió/AL, 21 de junho 2021.
(assinado digitalmente)

ALEXANDRE LENINE DE JESUS 
PEREIRA

Juiz Presidente da Comissão Gestora

WLADEMIR PAES DE LIRA
Juiz Coordenador Administrativo

EDIVALDO LANDEOSI
Juiz Coordenador de Arrecadação e 

Fiscalização

Processo Administrativo n. 2021/6924
Objeto: Devolução de fi ança
Interessado: Juvenal Rodrigues de Oliveira Neto

D E C I S Ã O
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Trata-se de processo administrativo inaugurado mediante requerimento formulado por Juvenal Rodrigues de Oliveira Neto, cujo 
objeto é a devolução da fi ança prestada por ele nos autos da Ação Penal n. 0001692-83.2021.8.02.0001, que tramitou perante a 6ª Vara 
Criminal da Capital.

 O requerente afi rmou que foi absolvido pelo Magistrado de piso, requerendo, assim, a restituição do valor pago a título de fi ança.
Os autos estão instruídos com a cópia da decisão que determinou a devolução do valor recolhido a título de fi ança (ID n 1239099) e 

a cópia da guia e o respectivo comprovante de recolhimento (ID n. 1239097).
 Assim, considerando a sufi ciente instrução processual e o expresso comando do Juízo de origem, determinamos que seja 

realizada a restituição da fi ança, no valor de R$ 1.244,00 (um mil, duzentos e quarenta e quatro reais), corrigido na forma da lei, 
mediante transferência bancária para a conta bancária de Juvenal Rodrigues de Oliveira Neto, cujos dados são os seguintes: CPF n. 
080.115.584-39, conta-corrente n. 1067-7, agência n. 1020, da Caixa Econômica Federal, conforme informado nos autos.

Os efeitos desta decisão fi cam condicionados à certifi cação, pelo Departamento Financeiro, acerca da inexistência de 
restituição precedente do valor mencionado.

Ressalte-se que deve ser abatido o valor referente ao custo da emissão do boleto bancário.
 Publique-se, encaminhando-se os autos, logo após, ao Departamento Financeiro, para as certifi cações e providências necessárias. 

Após, arquive-se.
Maceió/AL, 21 de junho de 2021.

(assinado digitalmente)

ALEXANDRE LENINE DE JESUS 
PEREIRA

Juiz Presidente da Comissão Gestora

WLADEMIR PAES DE LIRA
Juiz Coordenador Administrativo

EDIVALDO LANDEOSI
Juiz Coordenador de Arrecadação e 

Fiscalização

Processo Administrativo nº 2021/6818
Objeto: Restituição de custas inciais
Interessado: Seb Sistema Educacional Brasileiro S.A
Advogado: Júlio Christian Laure (OAB/AL nº155.227)
D E C I S Ã O
Trata-se de processo administrativo inaugurado mediante requerimento formulado por Seb Sistema Educacional Brasileiro S.A (ID n. 

1236968), por meio do qual pugnou pela restituição do valor pago a título de custas iniciais.
Nas razões do seu pedido, a parte requerente informou que efetuou o pagamento das custas iniciais de procedimento comum cível 

mediante a guia de recolhimento judicial nº 066.0001080-49, porém não chegou a ajuizar a ação por motivos alheios a sua vontade. 
Requereu, por isso, a restituição do valor pago.

Pois bem. Compulsando os documentos anexados aos autos, concluímos que não há óbice à devolução pleiteada, considerando 
que não houve prestação jurisdicional hábil a justifi car o pagamento das custas iniciais da referida ação, que, de fato, não foi interposta 
pela empresa requerente, conforme se verifi ca do extrato de movimentação constante no ID n.1236794 e mediante consulta ao SAJ.

Demais disso, de todo pertinente observar que o presente feito encontra-se devidamente instruído, contando com a Guia de 
Recolhimento Judicial e comprovante de pagamento (ID n.1236972 e n. 1236982), instrumento de mandato (ID n.1236976) e relatório de 
situação das guias (ID n.1238417).

Assim, deferimos o pedido e determinamos a restituição do valor de R$ 293,70 (duzentos e noventa e três reais e setenta 
centavos), corrigido na forma da lei, a ser transferido para a conta de Laure Volpon e Defi na Sociedade de Advogados, inscrito no 
CNPJ nº05.001.119/0001-00, cujos dados bancários são os seguintes: Banco do Brasil; agência nº 2890-8; conta-corrente n.:125957-1; 
conforme informado nas informações adicionais (aba).

Os efeitos desta decisão fi cam condicionados à certifi cação de praxe pelo Departamento Contábil.
Ressalte-se que deve ser abatido o valor referente aos custos do boleto bancário. Publique-se, encaminhando-se os autos, logo 

após, ao Departamento Contábil para as certifi cações e providências necessárias. Feita a restituição, arquivem-se os autos.
Maceió/AL, 21 de junho de 2021.
(assinado digitalmente)
ALEXANDRE LENINE DE JESUS PEREIRA
Juiz Presidente da Comissão Gestora

EDIVALDO LANDEOSI
Juiz Coordenador Administrativo

WLADEMIR PAES DE LIRA
Juiz Coordenador de Arrecadação e Fiscalização

Turmas Recursais

Turma Recursal de Arapiraca

?PAUTA DE JULGAMENTO

Torno público, para a ciência dos interessados, que no dia 08 de julho de 2021, às 09:00 (nove horas), será realizada Sessão 
Ordinária de Julgamento da Turma Recursal da 2ª Região, por meio exclusivamente virtual (devido à solicitação da DIATI alterado para o 
sistema Zoom Cloud Meetings) conforme ATO NORMATIVO Conjunto TJAL/CGJAL nº 04 de 20 de março 2020. OBS. OS ADVOGADOS 
INTERESSADOS EM REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL DEVERÃO ENCAMINHAR O REQUERIMENTO POR EMAIL, 48 HORAS 
ANTES DA SESSÃO, PARA O SEGUINTE ENDEREÇO: trecursal2@tjal.jus.br, requerendo participação na sustentação oral, informando 
o número do processo e disponibilizando contato de whatsapp e email, para que a secretaria da Turma Recursal possa encaminhar o link 
para participação na Sessão de Julgamento. Incluídos na pauta, os seguintes processos:

1, Apelação / Remessa Necessária nº 0700380-69.2019.8.02.0006, de Cacimbinhas, Recorrente: Tereza Maria Belarmina.
Advogados: André Luiz de Sousa Lopes (OAB: 17055A/AL) e outro.Recorrido: Banco Bradesco Cartões S/A.Advogado: Antônio de 
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Moraes Dourado Neto (OAB: 23255/PE). Relator: Dr. Geneir Marques de Carvalho Filho.

2, Recurso Inominado Cível nº 0700705-83.2017.8.02.0145, de Delmiro Gouveia, Recorrente: Banco Bradesco Financiamentos S/A.
Advogados: Livia Alves Luz Bolognesi (OAB: 17797/BA) e outros.Recorrido: Euzebio Bezerra de Souza.Advogado: Jediael Pereira dos 
Santos (OAB: 14468/AL). Relator: Dr. Geneir Marques de Carvalho Filho.

3, Recurso Inominado Cível nº 0700634-73.2020.8.02.0146, de Palmeira dos Indios, Recorrente: Jose Bernardino da Silva.Advogado: 
José Carlos de Sousa (OAB: 17054A/AL).Recorrido: Banco Bradesco Financiamentos S/A.Advogados: Luiz Gustavo Fernandes da 
Costa (OAB: 149048/MG) e outro. Relator: Dr. Geneir Marques de Carvalho Filho.

4, Recurso Inominado Cível nº 0700459-52.2020.8.02.0058, de Arapiraca, Recorrente: Casas Bahia (Via Varejo S/a).Advogado: 
Diogo Dantas de Moraes Furtado (OAB: 33668/PE).Recorrida: Fernanda Aparecida da Costa.Advogada: Roberta Virgínia Aciole de 
Albuquerque Lins (OAB: 4825/AL). Relator: Dr. Geneir Marques de Carvalho Filho.

5, Recurso Inominado Cível nº 0700888-39.2017.8.02.0150, de Arapiraca, Recorrente: Construtora Engenharq Ltda.Advogado: Kayo 
Fernandez Sobreira de Araujo (OAB: 11285/AL).Recorridos: André Duarte Limeira e outro.Advogado: Pedro Henrique Silva Pires (OAB: 
8135/AL). Relator: Dr. Geneir Marques de Carvalho Filho.

6, Apelação / Remessa Necessária nº 0700413-59.2019.8.02.0006, de Cacimbinhas, Recorrente: Cicera Vieira Barros.Advogado: 
José Carlos de Sousa (OAB: 17054A/AL).Recorrido: Banco Bradesco Financiamentos S/A.Advogados: Antônio de Moraes Dourado 
Neto (OAB: 23255/PE) e outro. Relator: Dr. Geneir Marques de Carvalho Filho.

7, Recurso Inominado Cível nº 0700536-28.2019.8.02.0145, de Delmiro Gouveia, Recorrente: Banco do Brasil S A.Advogado: 
Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB: 9395A/AL).Recorrido: Carlos Gabriel Varjão.Advogada: Hellen Pereira Oliveira (OAB: 14741/
AL). Relator: Dr. Geneir Marques de Carvalho Filho.

8, Recurso Inominado Cível nº 0700542-40.2016.8.02.0145, de Delmiro Gouveia, Recorrente: Banco Bradesco Financiamentos 
S/A.Advogados: Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB: 23255/PE) e outro.Recorrido: Cícero José Bezerra dos Santos.Advogado: 
MARLOS CAÍQUE MARQUES RIBEIRO (OAB: 13177/AL). Relator: Dr. Geneir Marques de Carvalho Filho.

9, Recurso Inominado Cível nº 0700725-02.2019.8.02.0017, de Limoeiro de Anadia, Recorrente: Gol Linhas Aéreas Inteligentes 
S.a.Advogado: Gustavo Antonio Feres Paixao (OAB: 7675A/TO).Recorrida: Maria Elizabete Firmino dos Santos.Advogados: Rita da 
Cássia Silva (OAB: 9492/AL) e outro. Relator: Dr. Geneir Marques de Carvalho Filho.

10, Recurso Inominado Cível nº 0700462-71.2019.8.02.0145, de Delmiro Gouveia, Recorrente: Tim Celular S/A.Advogados: Harue 
Silva Watanabe (OAB: 47591/BA) e outros.Recorrido: Giovane Lima de Oliveira.Advogado: GERD NILTON BAGGENSTOSS GOMES 
(OAB: 10084/AL). Relator: Dr. Geneir Marques de Carvalho Filho.

11, Recurso Inominado Cível nº 0700570-88.2019.8.02.0149, de Arapiraca, Recorrente: Clinipar/inins-instituto Integral Em Saúde.
Advogados: Carlos José Lima Aldeman de Oliveira Júnior (OAB: 12087/AL) e outro.Recorrido: Brother Internacional Corporation do 
Brasil Ltda.Advogados: Claudio Jose Dias Batista (OAB: 133153/SP) e outro. Relator: Juiz Lucas Lopes Dória Ferreira.

12, Recurso Inominado Cível nº 0702378-36.2016.8.02.0149, de Arapiraca, Recorrente: Banco do Brasil Sa.Advogado: Rafael 
Sganzerla Durand (OAB: 10132A/AL).Recorrido: Marcelo Martins Bezerra Lima.Advogado: Ramoney Marques Bezerra (OAB: 13405/
AL). Relator: Juiz Lucas Lopes Dória Ferreira.

13, Recurso Inominado Cível nº 0700399-18.2015.8.02.0038, de Teotonio Vilela, Recorrente: Banco do Brasil S.a..Advogado: Rafael 
Sganzerla Durand (OAB: 10132/AL).Reclamado: Francisco de Assis.Advogados: José Nogueira da Rocha Filho (OAB: 8127/AL) e outro. 
Relator: Juiz Lucas Lopes Dória Ferreira.

14, Recurso Inominado Cível nº 0700882-81.2016.8.02.0145, de Delmiro Gouveia, Recorrente: Banco Bradesco Financiamentos 
SA.Advogado: Wilson Sales Belchior (OAB: 11490A/AL).Recorrido: Ataíde Tavares.Advogado: MARLOS CAIQUE MARQUES RIBEIRO 
(OAB: 13177/AL). Relator: Juiz Lucas Lopes Dória Ferreira.

15, Recurso Inominado Cível nº 0700834-39.2017.8.02.0032, de Porto Real do Colegio, Recorrente: Jucie Correia dos Santos.
Advogados: Mario Sérgio Bezerra Lima (OAB: 9249/SE) e outro.Recorrido: Banco Bradesco S/A.Advogada: Perpétua Leal Ivo Valadão 
(OAB: 9541A/AL). Relator: Juiz Lucas Lopes Dória Ferreira.

16, Recurso Inominado Cível nº 0700701-60.2019.8.02.0150, de Arapiraca, Recorrente: Josefa Rodrigues Feitosa.Advogado: 
Gabriel Lúcio Silva (OAB: 8343/AL).Recorrido: Banco Pan S.a.Advogado: Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB: 23255/PE). Relator: 
Juiz Lucas Lopes Dória Ferreira.

17, Recurso Inominado Cível nº 0700744-94.2019.8.02.0150, de Arapiraca, Recorrente: Banco Santander Brasil S/A.Advogado: 
Armando Miceli Filho (OAB: 48237/RJ).Recorrida: Divoneide Ferreira da Silva.Advogados: Rodrigo Pereira Reis (OAB: 12375/AL) e 
outro. Relator: Juiz Lucas Lopes Dória Ferreira.

18, Recurso Inominado Cível nº 0705027-48.2019.8.02.0058, de Arapiraca, Recorrente: Lojas Americanas S/A.Advogado: Thiago 
Mahfuz Vezzi (OAB: 11937A/AL).Recorrida: Maria Aparecida dos Santos.Advogada: Ione Sobrinho de Azevedo (OAB: 12800/AL). 
Relator: Juiz Lucas Lopes Dória Ferreira.

19, Recurso Inominado Cível nº 0700599-98.2018.8.02.0012, de Girau do Ponciano, Recorrente: Maria dos Prazeres da Silva.
Advogado: Heitor Ângelo Wanderley de Almeida (OAB: 10601/AL).Recorrido: Cnova Brasil Comercio Eletronico S.a. (www.pontofrio.
com.br).Advogado: Feliciano Lyra Moura (OAB: 21714/PE). Relator: Juiz Lucas Lopes Dória Ferreira.



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

Disponibilização: quarta-feira, 23 de junho de 2021 Diário Ofi cial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional e Administrativo Maceió, Ano XIII - Edição 2849 221

20, Recurso Inominado Cível nº 0700128-12.2016.8.02.0349, de Penedo, Recorrente: Roberto Souza Tavares.Advogado: Miriângela 
Zeferino do Carmo Queirós (OAB: 6949/AL).Recorrido: Banco Bradesco S/A.Advogado: Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB: 7529A/
AL). Relator: Juiz Lucas Lopes Dória Ferreira.

21, Recurso Inominado Cível nº 0700510-75.2018.8.02.0012, de Girau do Ponciano, Recorrente: Pst Eletrônica LTDA.Advogado: 
Roberto Trigueiro Fontes (OAB: 7507A/AL).Recorrido: Antonio Ferreira.Advogado: Bartolomeu Thiago Lisboa Ferreira (OAB: 12768/AL). 
Relator: Juiz Lucas Lopes Dória Ferreira.

22, Recurso Inominado Cível nº 0700244-88.2018.8.02.0012, de Girau do Ponciano, Rec/Recorrido: Banco Pan S/A.Advogado: 
Eduardo Chalfi n (OAB: 13419A/AL).Recdo/Recte: Cícera Rodrigues dos Santos.Advogado: Hugo Henrique de Almeida Lopes (OAB: 
11417/AL). Relator: Juiz Lucas Lopes Dória Ferreira.

23, Recurso Inominado Cível nº 0700686-14.2016.8.02.0145, de Delmiro Gouveia, Recorrente: Companhia de Abastecimento 
D’Água e Saneamento do Estado de Alagoas.Advogados: Alberto Nonô de Carvalho Lima Filho (OAB: 6430/AL) e outro.Recorrida: Maria 
do Socorro Cavalcante.Advogados: Fernanda Tenorio Calaça (OAB: 12199/AL) e outro. Relator: Juiz Lucas Lopes Dória Ferreira.

24, Recurso Inominado Cível nº 0700065-50.2017.8.02.0349, de Penedo, Recorrente: Gleise Santos Salgueiro.Advogado: JOICE 
LIRA MATOS (OAB: 10961/AL).Recorrida: Claro S/A.Advogado: Jose Otavio Ferreira da Silveira (OAB: 11275/AL). Relator: Juiz Lucas 
Lopes Dória Ferreira.

25, Recurso Inominado Cível nº 0700303-06.2016.8.02.0349, de Penedo, Recorrente: Claro Tv - Embratel Tv Sat Telecomunicações.
Advogados: Jose Otavio Ferreira da Silveira (OAB: 11275/AL) e outro.Recorrido: Lauro Simplício da Silva Neto.Advogada: Luciana Alves 
Costa (OAB: 7991/AL). Relator: Juiz Lucas Lopes Dória Ferreira.

26, Embargos de Declaração Cível nº 0700156-66.2017.8.02.0018/50000, de Major Izidoro, Embargante: Companhia Energética 
de Alagoas - CEAL.Advogada: Danielle Tenório Toledo Cavalcante (OAB: 6033/AL).Embargada: Célia dos Santos Lima.Advogados: 
Roberta Virgínia Aciole de Albuquerque Lins (OAB: 4825/AL) e outro. Relator: Dr. Geneir Marques de Carvalho Filho.

27, Embargos de Declaração Cível nº 0701155-14.2017.8.02.0149/50001, de Arapiraca, Embargante: Hg Com de Confecções e 
Multimarcas Eireli.Advogado: Rodrigo Martins da Silva (OAB: 8556/AL).Embargado: Brazilian Lab Exportadora e Importadora Ltda..
Advogado: João Carlos de Lima Junior (OAB: 142452/SP). Relator: Dr. Geneir Marques de Carvalho Filho.

28, Embargos de Declaração Cível nº 0000002-37.2015.8.02.0349/50000, de Penedo, Embargante: MARILDA DOS SANTOS 
CASTRO.Advogado: Franklin Alves Barbosa (OAB: 7779/AL).Embargado: Eletrolux.Advogados: Karina de Almeida Batistuci (OAB: 
9558/AL) e outro.Embargado: Cardif do Brasil Seguros e Garantias S/A.Advogado: Alexandre Gomes de Gouvea Vieira (OAB:

32171/PE).Embargado: Lojas Insinuante Ltda.Advogados: Ricardo Lopes Godoy (OAB: 77167/MG) e outro. Relator: Dr. Carlos Aley 
Santos de Melo.

29, Embargos de Declaração Cível nº 0700330-80.2015.8.02.0039/50001, de Traipu, Embargante: Equatorial Energia Alagoas.
Advogado: Danielle Tenório Toledo Cavalcante (OAB: 6033/AL).Embargada: Ivonete Soares.Advogado: Jose Ailton dos Santos (OAB: 
13710/AL). Relator: Dr. Carlos Aley Santos de Melo.

30, Embargos de Declaração Cível nº 0700284-82.2018.8.02.0202/50000, de Agua Branca, Embargante: Empresa Auto Viação 
Progresso S.A..Embargada: Maria Moreira dos Santos Souza.Advogado: Normando Torres de Albuquerque (OAB: 8024/AL). Relator: Dr. 
Carlos Aley Santos de Melo.

31, Recurso Inominado Cível nº 0700562-08.2017.8.02.0012, de Girau do Ponciano, Recorrente: José Marcio da Silva.Advogados: 
Diego Garcia Souza (OAB: 9563/AL) e outro.Recorrido: Prestadora Tim Celular.Advogados: Carlos Roberto Siqueira Castro (OAB: 
7566A/AL) e outro. Relator: Dr. Carlos Aley Santos de Melo.

32, Recurso Inominado Cível nº 0700141-41.2016.8.02.0145, de Delmiro Gouveia, Recorrente: Ativos S / A - Securitizadora de 
Créditos Financeiros.Advogado: David Sombra Peixoto (OAB: 14673A/AL).Recorrida: Lidiane Gonzaga.Advogado: Normando Torres de 
Albuquerque (OAB: 8024/AL). Relator: Dr. Carlos Aley Santos de Melo.

33, Recurso Inominado Cível nº 0700546-69.2019.8.02.0146, de Palmeira dos Indios, Rec/Recorrido: Banco BMG S/A.Advogado: 
Fábio Frasato Caires (OAB: 14063A/AL).Recorrida: Maria Duarte da Silva.Advogado: José Carlos de Sousa (OAB: 17054A/AL). Relator: 
Dr. Carlos Aley Santos de Melo.

34, Recurso Inominado Cível nº 0700276-15.2017.8.02.0017, de Limoeiro de Anadia, Recorrente: Banco Triângulo S/A - Tribanco.
Advogados: Isabella Memoria Aguiar (OAB: 16523/CE) e outro.Recorrida: Betânia Ferreira da Silva.Advogado: Diógenes de Almeida 
Ferreira Barbosa (OAB: 9333/AL). Relator: Dr. Carlos Aley Santos de Melo.

35, Recurso Inominado Cível nº 0700272-75.2017.8.02.0017, de Limoeiro de Anadia, Recorrente: Lojas Renner S/A.Advogado: 
Ricardo Lopes Godoy (OAB: 77167/MG).Recorrida: Adriana Silva Viana.Advogado: Diógenes de Almeida Ferreira Barbosa (OAB: 9333/
AL). Relator: Dr. Carlos Aley Santos de Melo.

36, Recurso Inominado Cível nº 0700289-85.2017.8.02.0349, de Penedo, Recorrente: José Marcelo Santos.Advogada: Luciana 
Alves Costa (OAB: 7991/AL).Recorrido: Hipercard Banco Multiplo S/A.Advogada: Eny Angé S. Bittencourt de Araujo (OAB: 29442/BA). 
Relator: Dr. Carlos Aley Santos de Melo.

37, Recurso Inominado Cível nº 0700279-75.2015.8.02.0037, de São Sebastião, Recorrente: José Eliton Alves da Silva.Advogado: 
Lilian Aparecida do Espirito Santo (OAB: 10726/AL).Recorrido: Telemar Norte Leste S/A.Advogados: Valquiria de Moura Castro Ferreira 
(OAB: 6128/AL) e outros. Relator: Dr. Carlos Aley Santos de Melo.
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38, Recurso Inominado Cível nº 0700882-61.2019.8.02.0150, de Arapiraca, Recorrente: União Norte do Parana de Ensino Ltda.
Advogado: Armando Miceli Filho (OAB: 48237/RJ).Recorrida: Ana Paula Marques Lima.Advogada: Ely Karine Oliveira Félix Simões 
(OAB: 8048/AL). Relator: Dr. Carlos Aley Santos de Melo.

39, Recurso Inominado Cível nº 0700246-81.2017.8.02.0145, de Delmiro Gouveia, Recorrente: Cred - System Administradora de 
Cartões de Crédito Ltda.Advogados: Bruno Novaes Bezerra Cavalcanti (OAB: 19353/PE) e outros.Recorrida: Maria Aparecida Alves de 
Oliveira.Advogado: Cláudio Antonio Pantaleão (OAB: 5581/AL). Relator: Dr. Carlos Aley Santos de Melo.

40, Recurso Inominado Cível nº 0700279-37.2018.8.02.0145, de Delmiro Gouveia, Recorrente: ATIVOS S/A - COMPANHIA 
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.Advogado: David Sombra Peixoto (OAB: 14673A/AL).Recorrida: Rosevania Maria 
da Silva.Advogados: BRENO HENRIQUE HOLANDA CAMURÇA (OAB: 12401/AL) e outro. Relator: Dr. Carlos Aley Santos de Melo.

41, Recurso Inominado Cível nº 0700277-67.2018.8.02.0145, de Delmiro Gouveia, Recorrente: Ativos S/A - Companhia Securitizadora 
de Créditos Financeiros.Advogado: David Sombra Peixoto (OAB: 14673A/AL).Recorrida: Rosevania Maria da Silva.Advogados: BRENO 
HENRIQUE HOLANDA CAMURÇA (OAB: 12401/AL) e outro. Relator: Dr. Carlos Aley Santos de Melo.

42, Recurso Inominado Cível nº 0700117-44.2019.8.02.0036, de São José da Tapera, Recorrente: Banco Bradesco Financiamentos 
S/A.Advogado: Wilson Sales Belchior (OAB: 17314/CE).Recorrido: Evandro Maciel Santana.Advogado: Elânia Maciel Santana (OAB: 
11953/AL). Relator: Dr. Carlos Aley Santos de Melo.

43, Recurso Inominado Cível nº 0701154-63.2016.8.02.0149, de Arapiraca, Recorrente: Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia 
S/A.Advogada: Danielle Tenório Toledo Cavalcante (OAB: 6033/AL).Recorrido: Cicero Pedro da Silva.Advogados: Isaac Mascena 
Leandro (OAB: 11966/AL) e outro. Relator: Dr. Carlos Aley Santos de Melo.

44, Recurso Inominado Cível nº 0700749-57.2019.8.02.0008, de Campo Alegre, Recorrente: Elias Nunes da Silva.Advogado: 
Sidelvan Ferreira da Silva (OAB: 12377/AL).Recorrido: Banco BMG S/A.Advogados: Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB: 23255/PE) 
e outros. Relator: Dr. Carlos Aley Santos de Melo.

45, Embargos de Declaração Cível nº 0701070-70.2016.8.02.0017/50000, de Limoeiro de Anadia, Embargante: Banco Losango S.A. 
Banco Múltiplo.Advogada: Perpétua Leal Ivo Valadão (OAB: 9541A/AL).Embargada: Mirtes Henrique Romão.Advogados: Diógenes de 
Almeida Ferreira Barbosa (OAB: 9333/AL) e outro. Relator: Dr. Carlos Aley Santos de Melo.

46, Embargos de Declaração Cível nº 0701065-48.2016.8.02.0017/50000, de Limoeiro de Anadia, Embargante: Banco Bradesco 
Cartões S.A..Advogada: Perpétua Leal Ivo Valadão (OAB: 9541A/AL).Embargada: Mirtes Henrique Romão.Advogado: Diógenes de 
Almeida Ferreira Barbosa (OAB: 9333/AL). Relator: Dr. Carlos Aley Santos de Melo.

47, Recurso Inominado Cível nº 0702946-15.2017.8.02.0150, de Arapiraca, Recorrente: Construir Construção e Incorporação Ltda 
- Socipar.Advogado: Jonas Fernando Guabiraba Melo (OAB: 15537/AL).Recorrida: Maria Silvania dos Santos.Defensor P: Gustavo 
Barbosa Giudicelli (OAB: 146050/RJ) e outro. Relator: Dr. Carlos Aley Santos de Melo.

Silvanete Sophia Silva de Sousa
Chefe de Secretaria - Turma Recursal Arapiraca

Departamento Central de Aquisições (Licitação)

AVISO DE COTAÇÃO Nº 27/2021

O setor de compras do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas convoca empresas para, no dentro do prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, apresentarem proposta de preços referente à Contratação de empresa especializada em fornecimento de água potável com 
caminhão pipa (16.000L), sob processo administrativo nº 2020/7848.

Informações: (82) 4009-3277, através do e-mail: compras@tjal.jus.br e link: http://www.tjal.jus.br/index.php?pag=LicitacoesTJAL/
Compras

Maceió  AL, 22 de junho de 2021.

Kátia Maria Diniz Cassiano
Responsável pelo Setor de Compras TJ/AL
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