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até a liberação do crédito ao benefi ciário originário, facultada ao presidente do tribunal a delegação da decisão ao juízo da execução. 
No caso concreto, verifi ca-se que Yara Lima de Souza Leão, ora credora, fi rmou contrato de honorários advocatícios com Aldo José de 
Araújo (OAB/AL nº 5.467) e Tácio Cerqueira de Mello (OAB/AL nº 5.397) nos seguintes termos (fl . 108): CLÁUSULA SEGUNDA - DAS 
OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATANTE: Em remuneração dos serviços descritos na cláusula anterior, o(a) CONTRATANTE pagará a 
título de honorários convencionais aos CONTRATADOS o percentual de 20% (vinte por cento) do valor bruto recebido pelo(a) contratante 
como resultado da ação a ser proposta e, bem assim, os mesmos valores serão devidos caso ocorra uma composição amigável, seja 
nos autos da ação ou administrativamente. Logo, considerando a juntada do contrato de honorários advocatícios, no importe de 20% 
(vinte por cento) do crédito perseguido, o pedido de destaque comporta acolhimento, em favor dos causídicos Aldo José de Araújo e 
Tácio Cerqueira de Mello. Ante o exposto, nos termos do art. 8º, §3º, da Resolução 303/2019 CNJ, DEFIRO o pedido e determino à 
Diretoria de Precatórios que efetue o destaque dos honorários contratuais do valor do crédito principal, em favor dos advogados Aldo 
José de Araújo (OAB/AL nº 5.467) e Tácio Cerqueira de Mello (OAB/AL nº 5.397), devendo, na oportunidade do pagamento, expedir 
Alvarás distintos para liberação do montante devido a cada credor. Ademais, intime-se o Bel. Tácio Cerqueira de Mello para, no prazo 
de 5 (cinco) dias, informar os dados bancários de sua titularidade. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió/AL,17 de maio de 2021 
Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Maceió,  17 de maio de 2021

Subdireção Geral

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2021/2531
Assunto: Celebração de Termo de Cooperação/Convênio

DESPACHO

Considerando as documentações constantes no Processo Administrativo em epígrafe, em conformidade com o DESPACHO 
GPAPJ Nº 75/2021, emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício, AUTORIZO a celebração dos Termos de Cooperação 
nº 016/2021 e nº 017/2021, entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS e os MUNICÍPIOS DE OLHO D’ÁGUA DAS FLORES e 
MONTEIRÓPOLIS, tendo 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 OLHO 
D’ÁGUA DAS FLORES/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 termos aditivos, consoante Cláusula Décima Nona do instrumento em epígrafe.

À Subdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 13 de maio de 2021.
  
Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 016/2021-TJ/AL (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/2531).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E O MUNICÍPIO DE OLHO D’ÁGUA DAS FLORES/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 OLHO D’ÁGUA DAS FLORES/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 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.

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.

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 maio  de 2021.

Administrador
Realce
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DES. KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

JOSÉ LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS
Prefeito do MUNICÍPIO DE OLHO D’ÁGUA DAS FLORES/AL

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 017/2021-TJ/AL (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/2531).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E O MUNICÍPIO DE MONTEIRÓPOLIS/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 OLHO D’ÁGUA DAS FLORES/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 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.

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.

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 maio  de 2021.

DES. KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

MAILSON DE MENDONCA LIMA
Prefeito do MUNICÍPIO DE MONTEIRÓPOLIS/AL

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2021/4299
Assunto: Termo de Cessão de Bens Móveis 

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, bem como a fundamentação constante do 
Despacho GPAPJ n° 334/2021 da Procuradoria Administrativa, AUTORIZO a celebração do Termo de Cessão de Uso nº 005/2021 
entre o Poder Judiciário/AL e o Cartório do Único Ofício de Japaratinga – Comarca de Maragogi/AL, visando à cessão de uso dos bens 
móveis listados no referido instrumento, provisoriamente e de forma não onerosa, que serão utilizados exclusivamente para atender ao 
funcionamento da serventia, administração do acervo e prestação de serviço público

No tocante à vigência do Termo, esta será de 12 (doze) meses podendo, diante do interesse de ambas as partes, ocorrer a renovação 
do prazo de vigência mediante termo aditivo específi co.

À Subdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 17 de maio de 2021.

Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 05/2021 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/4299).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E O CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE JAPARATINGA.

Administrador
Realce


