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[] Art. 45. Após a apresentação da requisição, a cessão total ou parcial somente será registrada se o interessado comunicar ao presidente 
do tribunal sua ocorrência por petição instruída com os documentos comprobatórios do negócio jurídico, e depois de intimadas as 
partes por meio de seus procuradores. §1º O registro será lançado no precatório após o deferimento pelo presidente do tribunal, que 
cientifi cará a entidade devedora e o juízo da execução. (grifei) Verifi ca-se nestes autos que o benefi ciário ERICO INSTALAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES LTDA cedeu seu crédito para ERICO DE LIMA GUSMÃO, ELENE MARIA GUSMÃO AGRA e TARSO E MOURA 
ADVOGADOS, por meio da celebração do contrato anexado às fl s. 155/158. Não existe, a princípio, óbice ao cumprimento do ajuste de 
vontade, diante do reconhecimento em caráter jurisdicional de que o objeto é lícito e disponível, bem como que as partes são plenamente 
capazes, sendo desnecessária a intimação dos procuradores dos envolvidos, já que ambos subscrevem os documentos anexados aos 
autos. Ademais, houve concordância do Estado de Alagoas com a formalização da cessão Sendo assim, defi ro o pedido de cessão, 
determinando que a Diretoria de Precatórios registre a cessão do crédito do benefi ciário principal deste precatório, fazendo constar a 
informação na lista de ordem cronológica das dívidas do Estado de Alagoas inscritas em precatório. Destaco, por fi m, que apenas será 
liberado aos cessionários o valor líquido do crédito do benefi ciário, permanecendo a necessidade de retenção dos eventuais tributos 
devidos. Comunique-se ao ente devedor e ao juízo da execução. Publique-se. Intimem-se.

Maceió,  7 de janeiro de 2021

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

Gabinete do Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO E DECISÃO MONOCRÁTICA

Precatório n.º 0500431-39.2019.8.02.9003
Presidente: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Credor : Manoel Cicero do Rego

Advogado : Manoel Cícero do Rêgo (OAB: 1483/AL)
Devedor : Município de Roteiro
Procurador : Luiz André Braga Grigório (OAB: 10741/AL)

DECISÃO Tendo em vista o teor da petição de fl . 171 e considerando que existe saldo sufi ciente para pagamento do precatório, 
expeça-se alvará para quitação da dívida de acordo com o valor requisitado, sem incidência de correção posterior ao ofício requisitório, 
dispensando-se a intimação do ente público determinada na decisão de fl s. 168/169. Retire-se do cálculo de fl . 178 a retenção de 
imposto de renda, já que a requisição de fl s. 1/2 informa que não há incidência do tributo. Efetuado o pagamento, arquivem-se os autos. 
Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Maceió,  7 de janeiro 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:

ATO NORMATIVO Nº  01, DE 07 DE JANEIRO DE 2021.

Suspensão dos prazos processuais do 2º Juizado Especial Cível da Capital.

 O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, 

 CONSIDERANDO a necessidade de concluir a reforma do 2º Juizado Especial Cível da Capital, conforme OFÍCIO Nº 
013/2021/GP, de 07 de janeiro de 2021. 

 RESOLVE:

Art. 1º Suspender os prazos processuais do 2º Juizado Especial Cível da Capital, até o dia 31 de janeiro do corrente ano. 
 Art. 2º Este ato normativo entra em vigor na data de sua publicação.

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

Subdireção Geral

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2019/17247
Assunto: Celebração de Termo de Convênio – FACULDADE RAIMUNDO MARINHO - FRM

DESPACHO

Considerando as documentações constantes no Processo Administrativo em epígrafe, em conformidade com o Parecer GPGPJ 

denisemonteiro
Destacar
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nº 007/2021, emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício, AUTORIZO a celebração do Convênio nº 001/2021, entre 
o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS, com a interveniência do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 
Confl itos – NUPEMEC-AL,e a Convenente FACULDADE RAIMUNDO MARINHO – FRM, que possui como objeto a conjugação de 
esforços, sem qualquer ônus para o Tribunal de Justiça, visando à instalação e o funcionamento do Centro Judiciário de Solução de 
Confl itos e Cidadania, na sede da Faculdade Raimundo Marinho – FRM em Penedo/AL, nos termos do disposto no artigo 7º, inciso IV, 
da Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, bem como no Ato Normativo nº 63/2012 e no Art. 1º, Parágrafo único, do 
Ato Normativo n. 1/2012, do Tribunal de Justiça de Alagoas – TJ/AL, atendendo ao disposto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição 
Federal, para, permitindo o exercício pleno dos direitos de cidadania, disponibilizando serviços de informação e orientação dos cidadãos, 
além de serviços jurídicos, propiciando o meio mais adequado para a solução de cada confl ito que se apresenta, com o acolhimento da 
concepção mais abrangente e contemporânea do princípio do acesso à justiça.

A vigência do referido instrumento será pelo período de 02(dois) anos 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, 07 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 CONVÊNIO Nº 001/2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/17247).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A FACULDADE RAIMUNDO MARINHO – FRM.

DO OBJETO: Constitui objeto deste convênio a conjugação de esforços, sem qualquer ônus para o Tribunal de Justiça, visando à 
instalação e o funcionamento do Centro Judiciário de Solução de Confl itos e Cidadania, na sede da FACULDADE RAIMUNDO MARINHO 
– FRM em Penedo/AL,nos termos do disposto no artigo 7º, inciso IV, da Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, bem 
como no Ato Normativo nº 63/2012 e no Art. 1º, Parágrafo único, do Ato Normativo n. 1/2012, do Tribunal de Justiça de Alagoas – TJ/AL, 
(dispõe sobre os procedimentos para a instalação dos Centros Judiciários de Solução de Confl itos e Cidadania- CJUS-AL, no âmbito 
dos 1º e 2º graus do Poder Judiciário de Alagoas, de acordo com as orientações contidas na Resolução nº 125 de 29 de novembro de 
2010 do Conselho Nacional de Justiça), atendendo ao disposto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, para, permitindo o 
exercício pleno dos direitos de cidadania, disponibilizando serviços de informação e orientação dos cidadãos, além de serviços jurídicos, 
propiciando o meio mais adequado para a solução de cada confl ito que se apresenta, com o acolhimento da concepção mais abrangente 
e contemporânea do princípio do acesso à justiça.

DO ÔNUS: As despesas decorrentes do objeto do presente Convênio, concernentes à instalação e ao funcionamento, correrão à 
conta de dotações próprias de cada participe, conforme as responsabilidades de cada um, assumidas neste termo. Não haverá qualquer 
transferência de recursos entre os convenentes.

A instituição parceira deverá arcar com todo o ônus referente à disponibilização do local, aos equipamentos mobiliários, material 
de consumo e pessoas para atendimento e realização das atividades exigidas para funcionamento do centro vinculado a aludida base 
comunitária.

DA ALTERAÇÃO E DA RESCISÃO: Este convênio poderá sofrer alterações a qualquer tempo, mediante termos aditivos, permitindo-
se a supressão e/ou inclusão de novas cláusulas, com a concordância dos signatários.

Parágrafo Único. O acordo poderá ser rescindido a qualquer tempo, observando-se o prazo de 30 (trinta) dias de antecedência para 
a comunicação por escrito, sem que assista a qualquer dos partícipes direito a indenização.

DA VIGÊNCIA: O presente Convênio terá vigência a partir de sua assinatura e validade por prazo 02 (dois) anos, podendo ser 
prorrogado, se houver interesse das partes, mediante Termo Aditivo.

DA DENÚNCIA: A denúncia por qualquer das partes deverá ser precedida de notifi cação com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias.

DO FORO: Os CONVENENTES 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, 07 de janeiro de 2021.

TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

JOSÉ MIRANDA SANTOS JÚNIOR
Juiz Coordenador Geral do NUPEMEC

LUCAS ROMARIZ PONTES
Diretor Presidente da Faculdade Raimundo Marinho - FRM

SUBDIREÇÃO GERAL

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTORES Nº 002/2021

denisemonteiro
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