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do(a) Procurador(a) de Estado indicado pelo Presidente da ALPREV; 2.3. Atestar 
nos autos que o valor das horas extras foi devidamente lançado no contracheque 
do(a) Procurador(a) de Estado; 2.4. Após, encaminhar o processo à ALPREV, para 
fins de ressarcimento ao Tesouro Estadual, cabendo à essa Fundação verificar, jun-
to à Secretaria de Estado da Fazenda, acerca da forma como o ressarcimento deve 
ser procedido e, ao final, devolver os autos à Procuradoria Geral do Estado, com 
a comprovação do ressarcimento. À DRH, que deverá observar os procedimentos 
indicados nos itens 2.1, 2.2 e 2.3 do presente Despacho, inclusive nos processos 
futuros que versem sobre essa mesma matéria, bastando referenciá-lo nos autos 
desses outros processos. Após, à ALPREV para observar o procedimento indicado 
no item 2.4, inclusive nos processos futuros que versem sobre essa mesma matéria, 
bastando referenciar ao presente Despacho nos autos desses outros processos.

PROCESSO: E:01700.0000000853/2022 - INTERESSADO: JUIZO DE DIREI-
TO - 31ª VARA CÍVEL DA CAPITAL - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E 
JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA ADJUNTO - ASSUNTO: Demanda Exter-
na: Judiciário - DESPACHO PGE/ GAB. N° 870/2022 - Conheço e aprovo o Des-
pacho PGE COOPJ, presente nos autos (doc. SEI nº 11357831), da lavra da Coor-
denação da Procuradoria Judicial, o qual acolheu o Despacho PGE/PJ nº 11341656, 
que opinou pela necessidade de cumprimento da decisão em referência, sugerindo a 
remessa dos autos à SEPLAG para adoção das devidas providências, sem prejuízo 
da adoção das medidas processuais eventualmente cabíveis. 2.  Destarte, remetam 
os autos à SEPLAG, para providências ulteriores.

PROCESSO: E:01700.0000000944/2022 - INTERESSADO: JOHN RIXON PINO 
DE SOUZA - CPF 724.561.404-00 - ASSUNTO: Demanda Externa: Judiciário 
- DESPACHO PGE/ GAB. N° 872/2022 - Conheço e aprovo o Despacho PGE 
COOPJ, presente nos autos (doc. SEI nº 11357735), da lavra da Coordenação da 
Procuradoria Judicial, o qual acolheu o Despacho PGE/PJ nº 11341382, que opinou 
pela necessidade de cumprimento da decisão em referência, sugerindo a remessa 
dos autos à SEPLAG para adoção das devidas providências, sem prejuízo da ado-
ção das medidas processuais cabíveis. 2. Destarte, remetam os autos à SEPLAG, 
para providências ulteriores.

PROCESSO: E:01700.0000000931/2022 - INTERESSADO: JUIZO DE DIREI-
TO - 31ª VARA CÍVEL DA CAPITAL - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E 
JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA ADJUNTO - ASSUNTO: Demanda Exter-
na: Judiciário - DESPACHO PGE/ GAB. N° 869/2022 - Conheço e aprovo o Des-
pacho PGE COOPJ, presente nos autos (doc. SEI nº 11357858), da lavra da Coor-
denação da Procuradoria Judicial, o qual acolheu o Despacho PGE/PJ nº 11341700, 
que opinou pela necessidade de cumprimento da decisão em referência, sugerindo a 
remessa dos autos à SEPLAG para adoção das devidas providências, sem prejuízo 
da adoção das medidas processuais eventualmente cabíveis. 2. Destarte, remetam 
os autos à SEPLAG, para providências ulteriores.

PROCESSO: E:01204.0000001146/2022 - INTERESSADO: JUSTIÇA DO TRA-
BALHO-TRIBUNAL REGIONAL 19ª REGIÃO - ASSUNTO: Demanda Externa: 
Judiciário - DESPACHO PGE/GAB N° 868/2022 - Conheço e aprovo o Despacho 
(SEI nº 11359297), emanado da Coordenação da Procuradoria Judicial, que por 
suas e razões e fundamentos jurídicos, acolheu o Despacho PGE/PJ nº 11343279, 
que opinou pela remessa dos autos à Secretaria de Estado do Planejamento, Ges-
tão e Patrimônio – SEPLAG, para inclusão do valor do vertente requisitório no 
orçamento de 2023, nos estritos termos do artigo 100, §§, 5º e 6º, da Constituição 
Federal, atentando para que não haja inclusão em duplicidade, com a subsequen-
te expedição de ofício ao Desembargador Presidente do Tribunal correspondente, 
dando-lhe ciência da providência efetivada, retornando, por fim, os autos a esta 
Procuradoria Judicial, para conhecimento e peticionamento junto ao Juízo requisi-
tante. 2.  Dessa forma, vão os autos à SEPLAG para providências cabíveis.

PROCESSO: E:41010.0000001629/2021 - INTERESSADO: Empresa Brasileira 
de Terceirização Ltda – EMBRATER - ASSUNTO: Demanda Externa: Outras 
Entidades Privadas - DESPACHO PGE/GAB. N° 862/2022 - Conheço e aprovo 
o Despacho PGE COOPJ, presente nos autos (doc. SEI nº 11223596), da lavra da 
Coordenação da Procuradoria Judicial, o qual acolheu o Despacho PGE PJ (doc. 
SEI nº 11220446), opinativo no sentido de que o procedimento licitatório pode 
seguir e, paralelamente, deve-se manter aberta a via conciliatória. 2.  Destarte, re-
metam os autos à Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas – UN-
CISAL, para adoção das devidas providências.

PROCESSO: E:01700.0000001203/2022 - INTERESSADO: @nome_interes-
sado@ - ASSUNTO: Pessoas: Concurso Público - DESPACHO PGE/GAB. N° 
861/2022 - Conheço e aprovo o Despacho PGE COOPJ, presente nos autos (doc. 
SEI nº 11329543), da lavra da Coordenação da Procuradoria Judicial, o qual aco-
lheu o Despacho PGE PJ (doc. SEI nº 11298028), com os fatos, fundamentos e 
ressalvas nele contidos, opinativo no sentido da possibilidade da Administração 
rever sua posição anterior no tocante ao cancelamento das provas objetivas e sub-
jetivas do concurso público para os cargos de agente e escrivão da Polícia Civil, 

com a consequente revogação do Edital nº05, desde que o ato seja devidamente 
fundamentado e motivado pela autoridade competente e observe todos os requisi-
tos de validade na sua formação. 2.    Destarte, remetam os autos à Secretaria de 
Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio – SEPLAG, para adoção das devidas 
providências.

PROCESSO: E:01700.0000000047/2022 - INTERESSADO: JUIZO DE DIREI-
TO - 31ª VARA CÍVEL DA CAPITAL - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E 
JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA ADJUNTO - ASSUNTO: Demanda Ex-
terna: Judiciário - DESPACHO PGE/GAB. N° 860/2022 - Conheço e aprovo o 
Despacho PGE COOPJ, presente nos autos (doc. SEI nº 11328323), da lavra da 
Coordenação da Procuradoria Judicial, o qual acolheu o Despacho PGE PJ (doc. 
SEI nº 11313493), opinativo no sentido de encaminhar estes autos à SEPLAG para 
ciência do despacho supra e providencias de sua alçada para o cumprimento da de-
cisão judicial em questão, caso já não tenha sido cumprida. 2.   Destarte, remetam 
os autos à Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio – SEPLAG, 
para adoção das devidas providências.

PROCESSO: E:01700.0000004106/2021 - INTERESSADO: Juízo de Direito - 31ª 
Vara Cível da Capital - Fazenda Pública Estadual e Juizado da Fazenda Públi-
ca Adjunto - ASSUNTO: Demanda Externa: Orgãos Governamentais Estaduais 
- DESPACHO PGE/ GAB. N° 849/2022 - Conheço e aprovo o Despacho PGE 
COOPJ, presente nos autos (doc. SEI nº 11336285), da lavra da Coordenação da 
Procuradoria Judicial, o qual acolheu o Despacho PGE/PJ nº 10629712, que opinou 
pela necessidade de cumprimento da decisão em referência, sugerindo a remessa 
dos autos à SEPLAG para adoção das devidas providências, sem prejuízo da ado-
ção das medidas processuais cabíveis. 2.  Destarte, remetam os autos à SEPLAG, 
para providências ulteriores.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, Maceió/AL, 09 de março de 2022.

MAILSON LUIZ PEREIRA DOS SANTOS
Responsável pela resenha

O SUBPROCURADOR GERAL DO ESTADO, JOSÉ CLAÚDIO ATAIDE 
ACIOLI, DESPACHOU EM DATA DE 09 DE MARÇO DE 2022, OS SEGUIN-
TES PROCESSOS: 

PROCESSO: E:01101.0000001250/2021 - INTERESSADO: Tribunal de Justiça 
do Estado de Alagoas -ASSUNTO: Demanda Externa: Judiciário - DESPACHO 
SUB PGE/GAB N° 270/2022 - Aprovo o Despacho PGE/PA/CD nº  441/2022 
(11181122), da lavra da Coordenação da Procuradoria Administrativa, o qual aco-
lheu o Despacho PGE/PA Nº (10997093), por suas razões e fundamentos jurídicos, 
conclusivo pelo indeferimento do pedido. 2.  Sendo assim, remetam os autos ao 
TJAL para as providências ulteriores.

PROCESSO: E:02600.0000000047/2022 - INTERESSADO: SUPAD SECULT - 
ASSUNTO: Processos: Sindicância - DESPACHO SUB PGE/GAB N° 308/2022 
- Aprovo o Despacho PGE/PA/CD nº  491/2022 (11247690), da lavra da Procura-
doria Administrativa, o qual acolheu o Despacho PGE/PA Nº (SEI 11106415), por 
suas razões e fundamentos jurídicos, conclusivo no sentido de que o o relatório da 
Comissão de Sindicância, que recomendou o arquivamento do feito e o entende ser 
cabível o pagamento a título de indenização, à empresa BRA SERVIÇOS ADMI-
NISTRATIVOS LTDA, encontra-se de acordo com a legislação em vigor. 2. Sendo 
assim, remetam os autos à SECULT, para as providências ulteriores.

PROCESSO: E:01700.0000000007/2022 - INTERESSADO: Fátima de Andrade 
Nunes - ASSUNTO: Pessoas: Concurso Público - DESPACHO SUB PGE/ GAB. 
N° 306/2022 - Conheço e aprovo o DESPACHO COOPA Nº 479/2022 (11228234), 
da lavra da Coordenação da Procuradoria Administrativa, o qual aprovou o Des-
pacho PGE/PA (11227692), com os fatos e fundamentos nele contidos, conclusivo 
pelo deferimento do pleito, no sentido de que o cumprimento das fases de apresen-
tação de exames médicos e realização do teste de aptidão física sejam postergadas, 
devendo ambas ocorrer efetivamente no prazo máximo de 120 dias após o parto ou 
o fim do período gestacional, a teor do disposto no parágrafo único do art. 52 da 
Lei Estadual nº 7.858/2016 2. Destarte, remetam-se os autos ao CBMAL para as 
medidas que lhes são afetas.

PROCESSO: E:01700.0000000819/2022 - INTERESSADO: Maria Áurea de 
Freitas Maranhão Cordeiro - ASSUNTO: Patrimônio: Gestão de Bens Imóveis - 
DESPACHO SUB PGE/GAB N° 293/2022 - Aprovo o DESPACHO JURÍDICO 
PGE/PA/CD N°463/2022 (11204032), da lavra Coordenação da Procuradoria Ad-
ministrativa, o qual acolheu o PARECER PGE/PA Nº 11042055, nos termos ali 
referenciados. 2.  Reitere-se ser possível a remissão do foro, desde que atendidas 
as condicionantes retro-delineadas,  assim como deverão ser providenciadas pela 
SEPLAG junto à requerente. 3. À SEPLAG, para as providências ulteriores.


