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todas as demais vantagens. 3. Descumprido o indispensável exame dos artigos invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão 
recursal da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. Imprescindível a alegação de 
violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, quando da interposição do recurso especial com fundamento na alínea a do inciso III do artigo 
105 da Constituição Federal, quando o recorrente entende persistir algum vício no acórdão impugnado, sob pena de incidir no intransponível 
óbice da ausência de prequestionamento. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 438742 DF 2013/0391295-0, Relator: Ministro 
HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/02/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2014 sem grifos no original). 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FUNDAMENTO 
INATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO 
DOS AUTOS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, 
incidindo o enunciado da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. 2. Revelam-se defi cientes as razões do recurso especial na hipótese de 
o recorrente não apontar inequivocamente quais os artigos de lei federal teriam sido violados e de que maneira o acórdão recorrido contrariou os 
dispositivos legais. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra 
no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 260206 BA 2012/0246404-2, 
Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/11/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2014 
sem grifos no original). 14. Nesse sentido, verifi co que o recorrente, na petição recursal, formulou diversas alegações, porém não indicou qualquer 
das violações previstas nas alíneas a, b e c, do art. 102, inciso III, da Constituição Federal de 1988, o que faz incidir a já citada Súmula 284 do 
STF. 15. Pelas razões acima expostas, inadmito o recurso especial interposto 16. Transitada em julgado esta decisão, remetam-se os autos ao 
Juízo de Origem para que sejam adotadas as providências cabíveis. 17. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió/AL, 14 de janeiro de 2021. 
Desembargador Sebastião Costa Filho Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Agravo em Recurso Especial em Agravo de Instrumento nº 0803721-66.2018.8.02.0000 Relator: Des. Sebastião Costa Filho Agravante : 
Telemar Norte Leste S.A. Advogada : Valquíria de Moura Castro Ferreira (OAB: 6128/AL) Advogado : Telmo Barros Calheiros Júnior (OAB: 5418/
AL) Agravado : Conar Construtora Areiense Ltda. Advogado : Antônio Fernando Menezes Batista da Costa (OAB: 2011/AL) Advogado : Rodrigo 
Holanda Guimarães (OAB: 4972/AL) Agravado : Marcelo José Martins Santos Filho Advogado : Matheus Luiz Cavalcante Farias de Barros Lima 
(OAB: 12957/AL) Advogado : Gustavo César Leal Farias (OAB: 13799B/AL) ATO ORDINATÓRIO/MANDADO/OFÍCIO Nº /2021 - GVP De ordem 
do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sebastião Costa Filho, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, determino que seja(m) 
intimada(s) a(s) parte(s) recorrida(s) para que esta(s), querendo, apresente(m) contrarrazões ao(s) recurso(s) interposto(s), observado o prazo 
legal contido no art. 1.042, § 3º, do Código de Processo Civil. Cumpridas as formalidades de praxe, retornem os autos conclusos, para os fi ns do 
art. 1.042, § 4º, também do CPC. Publique-se. Intimem-se. Maceió-AL, 14 de janeiro de 2021 Ana Leonor Monteiro Balbino Chefe de Gabinete da 
Vice-Presidência

Agravo em Recurso Extraordinário em Mandado de Segurança nº 0804677-82.2018.8.02.0000/50001 Relator: Des. Sebastião Costa Filho 
Agravante: Estado de Alagoas Procuradores: Sérgio Henrique Tenório de Sousa Bomfi m (OAB: 7032/AL) e outro Agravada: Nara Suelly Lira Silva 
Advogado: Tiago Barreto Casado (OAB: 7705/AL) DECISÃO / MANDADO / OFÍCIO Nº /2021 - GVP Nos termos do art. 1.042, §4º, do Código de 
Processo Civil, e tendo em vista a ausência de novos argumentos suscitados pela parte agravante, mantenho a decisão recorrida por seus próprios 
fundamentos, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para o regular processamento do Recurso, tudo 
conforme o disposto no dispositivo legal acima mencionado. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Maceió/AL, 14 de janeiro de 2021 Desembargador 
Sebastião Costa Filho Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Agravo em Recurso Especial em Agravo de Instrumento nº 0806740-46.2019.8.02.0000 Relator: Des. Sebastião Costa Filho Agravante : Mayanna 
Bezerra Gomes de Oliveira Advogados : Allyson Sousa de Farias (OAB: 8763/AL) e outros Agravado : Banco Bradesco S/A Advogado : Antônio 
Braz da Silva (OAB: 12450/PE) ATO ORDINATÓRIO/MANDADO/OFÍCIO Nº /2021 - GVP De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Sebastião Costa Filho, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, determino que seja(m) intimada(s) a(s) parte(s) recorrida(s) para que 
esta(s), querendo, apresente(m) contrarrazões ao(s) recurso(s) interposto(s), observado o prazo legal contido no art. 1.042, § 3º, do Código de 
Processo Civil. Cumpridas as formalidades de praxe, retornem os autos conclusos, para os fi ns do art. 1.042, § 4º, também do CPC. Publique-se. 
Intimem-se. Maceió-AL, 14 de janeiro de 2021 Ana Leonor Monteiro Balbino Chefe de Gabinete da Vice-Presidência

Maceió, 14 de janeiro de 2021

Subdireção Geral

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2021/908
Assunto: Celebração de Termo de Cooperação/Convênio

DESPACHO

Considerando as documentações constantes no Processo Administrativo em epígrafe, em conformidade com o Despacho GPGPJ nº 362/2019, 
emanado pela Procuradoria Administrativa/Presidência deste Sodalício, AUTORIZO a celebração do Termo de Cooperação nº 004/2021, entre 
o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS, e o MUNICÍPIO DE VIÇOSA/AL, tendo por objeto o desenvolvimento de ações conjuntas entre os 
partícipes, visando ao aprimoramento do serviço público, no sentido de melhorar a qualidade da prestação jurisdicional e administrativa no fórum 
da Comarca de Viçosa/AL.

A vigência do referido instrumento será pelo período de 24(vinte e quatro) meses podendo, diante do interesse de ambas as partes, ocorrer sua 
renovação mediante a formalização de termo aditivo.

 
À Subdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 13 de janeiro de 2021.
  
Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 004/2021 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/908).

denisemonteiro
Destacar
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DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E O MUNICÍPIO DE VIÇOSA/AL.

DO OBJETO: Este Termo de Cooperação Técnica tem por objeto o desenvolvimento de ações conjuntas entre os partícipes, visando ao 
aprimoramento do serviço público, no sentido de agilizar e melhorar a qualidade da prestação jurisdicional e administrativa no Fórum da Comarca 
de VIÇOSA/AL.

DO ÔNUS: Não haverá qualquer transferência de recursos fi nanceiros entre os partícipes.
Parágrafo único.  As despesas decorrentes do objeto do presente Termo de Cooperação correrão à conta de dotações próprias de cada 

participe, conforme as responsabilidades de cada um, assumidas neste termo.

DA AÇÃO PROMOCIONAL: Nas ações promocionais relacionadas ao objeto deste Termo de Cooperação Técnica, é vedado aos partícipes 
utilizar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, nos termos do § 1º do art. 37 da 
Constituição Federal, devendo ser destacada a participação do PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS e da PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA/
AL.

DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA: O presente Termo de Cooperação Técnica poderá ser rescindido pelo descumprimento das obrigações 
pactuadas independentemente de prévia notifi cação ou interpelação judicial ou extrajudicial.  

§1º Qualquer dos Partícipes poderá denunciar o presente Termo, independente da ocorrência de quaisquer motivos e sem que lhe caiba 
qualquer sanção, desde que o faça mediante aviso prévio, por escrito, de 60 (sessenta) dias, resguardados os projetos em andamento.

§2º Nos casos de rescisão ou denúncia, as pendências ou trabalhos em fase de execução serão defi nidos e resolvidos de comum acordo 
para que se atribuam as responsabilidades relativas à conclusão ou extinção de cada um desses trabalhos e das pendências dos trabalhos em 
andamento.  

DA VIGÊNCIA:. O prazo de vigência deste Termo de Cooperação será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de publicação, podendo 
ser prorrogado, se as partes assim desejarem, mediante Termo Aditivo e mediante proposta de um de seus PARTÍCIPES, fundamentada em 
razões concretas que a justifi que, a ser apresentada em prazo mínimo de 30 (trinta) dias, antes do término de sua vigência ou da data prevista para 
a consecução da meta a ser alterada, desde que não haja mudança do objeto.

DO FORO: Os PARTÍCIPES elegem o foro da Comarca de Maceió-AL, como competente para dirimir eventuais controvérsias surgidas em 
decorrência do presente Convênio e que não possam ser resolvidas administrativamente.

Maceió, 13 de janeiro de 2021.

DES. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

JOÃO VICTOR CALHEIROS AMORIM SANTOS
Prefeito do município de VIÇOSA/AL

SUBDIREÇÃO GERAL

Processo Administrativo nº 2020/6979
Assunto: Registro de preço para papel A4

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em Epígrafe, em conformidade com o Parecer GPGPJ nº 509/2020 da 
lavra do Procurador Geral do TJAL, AUTORIZO as celebrações das Atas de Registro de Preço nº’s 001/2021 e 002/2021, para eventual aquisição 
de Papel A4, perante as empresas MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº. 23.417.238/0001-12, podendo 
alcançar o valor total de R$ 158.681,25 (cento e cinquenta e oito mil seiscentos de oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), Lote I, e HUMAITÁ 
COMÉCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELE, inscrita no CNPJ/MF nº. 36.214.108/0001-24, podendo alcançar o valor total de R$ 56.148,75 
(cinquenta e seis mil, cento e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos), Lote II, respectivamente.   

No ato das celebrações das ARP’s, bem como na oportunidade das emissões das notas de empenho, é indispensável à apresentação das 
certidões negativas de débitos devidamente atualizadas, declaração que comprove a inexistência de vínculo dos membros da contratada com este 
Tribunal, que evidencie a prática de nepotismo, vedadas pelas Resoluções nº 156, de 08 de agosto de 2012 e nº 07, de 18 de outubro de 2005, 
com as alterações promovidas pela Resolução nº 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ; declaração de inexistência 
de fato posterior que impeça a empresa de contratar com a administração, conforme artigo 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93, bem como declaração em 
que ateste cumprir com o prescrito no art. 27, V, da Lei n° 8.666/93.

À Subdireção-Geral para as devidas providências.

Maceió, 14 de janeiro de 2021.
 
Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO
Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas.

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/6979)

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS E A EMPRESA MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA.

denisemonteiro
Destacar


