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PUBLICAÇÃO DE EXPEDIENTES

Precatório n.º  0500101-56.2017.8.02.0000
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Requerente : Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Palmeira dos Índios

Credor : José Gonçalves de Souza
Requerido : Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
Devedor : Município de Palmeira dos Índios
Procurador : Aldo de Sá Cardoso Neto (OAB: 7418/AL)

ATO ORDINATÓRIO (Resolução TJ-AL nº 4/2013) INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO E ARQUIVAMENTO De ordem e em virtude dos 
novos procedimentos de condutas determinados pelo Ato conjunto TJ/Al e Corregedoria Geral de Justiça nº 4/2020, instituído em face 
da Pandemia do Covid-19, que assola o país, fi cam as partes credora e devedora intimadas da efetivação do pagamento do precatório 
em epigrafe, cuja quitação se deu por meio da liberação do(s) alvará(s) de nº(s) 317/2019 do credor JOSÉ GONÇALVES DE SOUZA 
entregue(s) em 09.10.2019, assim como, foram retidos e recolhidos as possíveis contribuições previdenciárias e de IR retidos na fonte 
IRRF, se acaso devidos, conforme preconiza os dispostos nos arts. 157 I e 158 I da CF 1988 e demais legislações previdenciárias. 
Nesse contexto, informamos que foi encaminhado expediente com conteúdo análogo ao Juízo de Direito do foro de origem e este 
precatório será arquivado no sistema Saj SG5 virtual . Maceió, 28 de Julho de 2021. LUCIANA FON DE JESUS Analista Judiciário 
Diretoria de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

Maceió,  28 de julho de 2021

Ementa;Decisão;Cabeçalho;Conclusão;
PUBLICAÇÃO DE EXPEDIENTES

Precatório n.º  0500185-77.2018.8.02.9003
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Credora : Simone da Silva Souza

Advogado : Marcelo Tadeu Leite da Rocha (OAB: 3232/AL)
Advogada : Karina Leite da Costa (OAB: 5535/AL)
Devedor : Município de Santana do Mundaú
Procurador : Gerivan Lúcio dos Santos (OAB: 4306/AL)

ATO ORDINATÓRIO (Resolução TJ-AL nº 4/2013) INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO E ARQUIVAMENTO De ordem e em virtude dos 
novos procedimentos de condutas determinados pelo Ato conjunto TJ/Al e Corregedoria Geral de Justiça nº 4/2020, instituído em face 
da Pandemia do Covid-19, que assola o país, fi cam as partes credora e devedora intimadas da efetivação do pagamento do precatório 
em epigrafe, cuja quitação se deu por meio da liberação do(s) alvará(s) de nº(s) 135 e 136 de 2021 do credor SIMONE DA SILVA SOUZA 
e COSTA & LEITE ADV E CONS LTDA entregue(s) em 11.6.2021 e 14.6.2021, assim como, foram retidos e recolhidos as possíveis 
contribuições previdenciárias e de IR retidos na fonte IRRF, se acaso devidos, conforme preconiza os dispostos nos arts. 157 I e 158 I da 
CF 1988 e demais legislações previdenciárias. Nesse contexto, informamos que foi encaminhado expediente com conteúdo análogo ao 
Juízo de Direito do foro de origem e este precatório será arquivado no sistema Saj SG5 virtual . Maceió, 28 de Julho de 2021. LUCIANA 
FON DE JESUS Analista Judiciário Diretoria de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

Maceió,  28 de julho de 2021

Subdireção Geral

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2021/6049
Assunto: Celebração de Acordo de Cooperação/Convênio

DESPACHO

Considerando as documentações constantes no Processo Administrativo em epígrafe, em conformidade com o Despacho GPAPJ 
nº 440/2021, emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício, AUTORIZO a celebração do Acordo de Cooperação nº 
02/2021 (AGETEC) e nº 023/2021-TJ/AL (nosso número) entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS, com a interveniência da 
COORDENADORIA ESTADUAL DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR e a AGÊNCIA MUNICIPAL 
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO (AGETEC), tendo por objeto o estabelecimento de cooperação técnica entre os 
partícipes e a doação do “Sistema ÍRIS” desenvolvido pela AGETEC, ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, para sua utilização na 
unidade da Casa da Mulher Brasileira sob sua responsabilidade.

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 julho de 2021.
  
Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

Administrador
Realce
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SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 023/2021 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/6049).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS com a interveniência da COORDENADORIA 
ESTADUAL DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR e a AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO (AGETEC).

DO OBJETO: O presente Acordo de Cooperação Técnica tem por objeto o estabelecimento de cooperação técnica entre os partícipes 
e a doação do “Sistema ÍRIS” desenvolvido pela AGETEC, ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, para utilizá!lo na unidade da 
Casa da Mulher Brasileira sob sua responsabilidade.

Após a doação do Sistema ÍRIS, as ações abaixo poderão ser providenciadas pela donatária, independentemente de anuência 
formal da doadora:

acesso e utilização dos dados pela unidade da Casa da Mulher Brasileira sob responsabilidade do TJ/AL;
incorporação do sistema à “nuvem de dados” da AGETEC;
desenvolvimento de novas funcionalidades ou a alterações do “Sistema ÍRIS”, conforme a necessidade de adequação do sistema à 

demanda apresentada.
PARÁGRAFO ÚNICO: O presente acordo tem por fi nalidade criar uma base de homologação do sistema para realizar testes e, 

doravante, disponibilizá!lo na “nuvem de dados” da donatária, visando obter uma base de informações atualizada de forma “online”, 
com resultados concisos e rápido acesso entre as unidades dos serviços em território nacional.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Acordo de Cooperação Técnica será regido pelo disposto no art. 184 da Lei n. 
14.133/2021, Lei n. 13.709/2018, e na Lei nº 9.784/1999 e legislação correlata.

DA COOPERAÇÃO TÉCNICA: A fi m de cumprir o objeto, as partes manterão intercâmbio de informações e entendimentos sobre 
as atividades previstas para transmissão do sistema e seu funcionamento pleno. Assim, a doação de tecnologia dar!se!á pela 
transmissão do software, composto pelos seguintes elementos básicos:

Projeto, defi nições, estruturas de dados, programas executáveis, código fonte, entre outros componentes do sistema;
A fase de testes será realizada pela área competente do TJ/AL, com a adequação do Sistema ÍRIS ao formato verifi cado pós!teste, 

com desenvolvimento de novas funcionalidades, caso necessárias, e o suporte técnico da AGETEC.
PARÁGRAFO ÚNICO: O Plano de Trabalho elaborado pelas partes na fase de planejamento de Acordo de Cooperação Técnica 

consta como Anexo deste Termo e é de observância obrigatória na execução do objeto.

DO ÔNUS: O Acordo não contempla transferência de recursos fi nanceiros entre os partícipes, devendo cada um deles arcar com os 
custos necessários ao cumprimento de suas atribuições.

DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA: Este Acordo poderá ser denunciado pelos partícipes e rescindido a qualquer tempo, por 
descumprimento de qualquer de suas cláusulas, mediante notifi cação por escrito, e com prova de recebimento, com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) dias, fi cando as partes responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo restante de vigência e creditando!
lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período.

DO SIGILO: Os partícipes se obrigam a manter sigilo sobre as informações disponibilizadas/acessadas, utilizando os dados passíveis 
de acesso somente nas atividades que, em virtude de lei, compete!lhes exercer, em estrita observância da Lei n. 13.709/2018; não 
podendo, de forma alguma, direta ou indiretamente, dar conhecimento a terceiros das informações trocadas entre si ou geradas no 
âmbito deste acordo.

DA VIGÊNCIA: O Acordo entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Ofi cial e terá vigência de 02 (dois) anos, podendo ser 
prorrogado por conveniência das partes e com motivado intuito de efetivar a implementação dos objetivos eleitos, respeitando o prazo 
de comunicação prévia de 30 (trinta) dias.

DO FORO: Caso não seja possível dirimir possíveis confl itos, as partes elegem o Foro da Comarca de Campo Grande, MS, para 
dirimir quaisquer questões decorrentes do presente instrumento que não tenham sido solucionadas consensualmente.

Maceió, 07 de julho de 2021.

KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente Desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas

TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO
Desembargador Coordenador

PAULO FERNANDO GARCIA CARDOSO
Diretor!Presidente da AGETEC

*REDISPONIBILIZADO POR INCORREÇÃO

Corregedoria

Chefi a de Gabinete

PORTARIA CGJ Nº 657, DE 28 DE JULHO DE 2021

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE designar o 

Administrador
Realce


