
Praça Marechal Deodoro, 319, Centro 
CEP: 57020-919, Maceió-AL 

Fone: (82 4909-3167 
subdirecao tjal.jus.br  d!") PODER, 

JUDICIARIO 
-,sai Ir DE ALAGOAS 

2° Termo Aditivo ao Contrato n° 010/2014 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
N° 010/2014, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
ALAGOAS E O SENHOR VALDEMAR 
FEITOZA DE FRANÇA. 

Pelo 'presente instrumento, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n°. 12.473.062/0001-08, 
estabelecido na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 319, Centro, Maceió/AL, neste ato 
representado pela Desembargadora Decana do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas no 
Exercício da Presidência, DESA. ELISABETH CARVALHO NASCIMENTO, doravante 
denominado LOCATÁRIO, e o Senhor VALDEMAR FEITOZA DE FRANÇA, doravante 
denominado LOCADOR, portador do RG n°: 702.066 SSP/AL, e CPF n° 071.438.854-87, 
residente e domiciliado na Rua José Bandeira, s/n, Povoado Barragem Leste, Delmiro 
Gouveia/AL, nesta Capital, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao contrato sob o n° 
010/2014, em decorrência do Processo Administrativo n°. 04865-7.2015.001, referente à 
Dispensa de Licitação, mediante sujeição às seguintes cláusulas contratuais: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS 
Fazem parte do presente Termo Aditivo, independentemente de transcrição, todos os 
elementos que compõem o Processo Administrativo n° 04865-7.2015.001. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO OBJETO 
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação prazal do Contrato n° 010/2014, o 
qual versa sobre a locação de imóvel localizado na Rua Castro Alves, 91, Distrito Barragem 
Leste - Delmiro Gouveia/AL, destinado ao funcionamento provisório do Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Naturais. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA PRORROGAÇÃO 
Fica o Contrato n° 010/2014 prorrogado por mais 12 (doze) meses, iniciando-se em 11 de 
fevereiro de 2016, estendendo-se até 10 de fevereiro de 2017. 

CLÁUSULA QUARTA - DO ALUGUEL 
O aluguel do imóvel permanecerá inalterado, no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos 
reais), em 12 (doze) parcelas iguais mensais de R$ 300,00 (trezentos reais). 

Parágrafo único: O presente contrato será regido pelo disposto no art. 62, § 30, I, da Lei n° 
8.666/1993. 
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PODER, 
Atik TUDICIARIO 
jr DE ALAGOAS 

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro 
CEP: 57020-919, Maceió-AL 

Fone: (82 4909-31,67 
subdirecao tia] jus.br  

CLÁUSULA QUINTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas com a execução deste Termo Aditivo ao contrato n° 010/2014, correrão à -conta 
do Programa de Trabalho — 10 GRAU - 02.122.0003.2211.0000; PTRES: 20002; PI: 1601; 
FONTE: 0100, e do Elemento de Despesa n°. 33.90.36 do orçamento do Tribunal de Justiça 
de Alagoas. 

CLÁUSULA SEXTA — DA RATIFICAÇÃO 
Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não 
contrariem o presente aditivo. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA PUBLICAÇÃO 
O LOCATÁRIO providenciará a publicação deste Termo Aditivo, no Diário Eletrônico da 
Justiça, conforme determina o parágrafo único, do art. 61, da Lei n°8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 
As partes elegem o foro da Comarca de Maceió, Capital do Estado de Alagoas, com exclusão 
de qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste 
instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 
(duas) vias de igual teor, para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e 
achado conforme, perante duas testemunhas a todo o ato presente, vai pelas partes assinado, 
as quais se obrigam a cumpri-los. 

Desem s argado a 
VA HO NASCIMENTO 

a do Tri unal de Justiça do Estado de Alagoas 
no exercício da Presidência 

hfriP6itÀ 	0,91 tt (17I (g 

VALDEMAR FEITOZA DE FRANÇA 
Locador 
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Processo Administrativo n° 04865-7.2015.001 
Assunto: Celebração do 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 10/2014. 

CONCLUSÃO • 

Faço estes autos conclusos à Excelentíssima Desembargadora Decana do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas no exercício 
da Presidência. 	• 

Maceió, 05 de fevereiro de 2016. • 

WALTER DA SILVA SANTOS: 
Subdiretor Geral 	• 	• 

DESPACI•10 

Disponiblização: quinia-felra. 11 de fevereiro de 2016 Olário Oficial Poder Judiciário - Caderno Jurisdldonal e Adminislreüve 	Maceió, Ano VII - Edlçâo 1555 

Desembargadora ELISAI3ETH CARVALHO NASCIMENTO 
Decana do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no exercício da Presidência. 

Despacho da Presidência: 

Processo n° 00370-8.2016.001.  
Interessado: João Luiz Azevedo Lesse — Desembargador 
Objeto: Licença para tratamento de saúde 
DESPACHO: "Defiro o pedido, para conceder ao interessado 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, a, partir do 

dia 03/02/2016, em conformidade com a inspeção médica de ordem 04, do Departamento de Saúde e Qualidade de Vida — 1350V. 
À Diretoria-Adjunta de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, para anotações e posterior arquivamento. 
Publique-se. Maceió, 05 de fevereiro de 2016." 

Subdireção Geral 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Considerando as documentações constantes no Processo Administrativo em epígrafe, bem como o Despacho 0PÀP.te,.1 4paois, 
AUTORIZO a celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 10/2014, celebrado com Valdemar Feitoza de França, tendo 	• 
objeto a prorrogaçãO, Por Mais 12 (doze) meses da locação do imóvel onde funciona o Cartório de Registro Civil de PeSsoáãiislõtáMIS''.4 
Delmiro Gouveia, mantendo-se o valor anual da contraprestação pecuniária em R$ 3.600 (três mil e seiscentos reais)l: :•• 	• "' . 

À Subdireção GeMI paM providências. . 

Maceió, 05 de fevereiro dê 2216. •: 	• 	• , 	• 

DESA. ELISABETH CARVALHO NASCIMENTO 
Desembargadora Decana do •Tribrinal de Justiça do Estado de Alagoas no exercício da Presidência 

SUBDIREÇÃO-GBRAI: • 

SÚMULA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°010/2014 
(PROCESSO ADMINISTRATiVii N°.04865-7.2015.001) 

PARTES: TRIBUNAL DEl5U0-10,•DE:ÁLAGOAS E O SENHOR VALDEMAR FEITOZA DE FRANÇA. • 

DO OBJETO: O presente Termo Adithio tem por objeto a prorrogação prazer do Contrato n° 010/2014. o qual versa sdbreacação•. 
de Imóvel localizado na Rua Castro AlVes, 91, Distrito Barragem Leste - Delmiro Gouveia/AL, destinado ao,funcionaMentdridroyisórid de •• 
Cartório de Registo Civil de Pessoas Naturais. 

DA PRORROGAÇÃO Fica o.Contrato n°010/2014 prorrogado por mais 12 (doze) meses, iniciando-se em 11 defeVofeiMde 2016, • 
estendendo-se até 10 dó feVereiro de•2017, • ' 

DO ALUGUEL:,  O alugueldotnével pemianecera inalterado, no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), em 12 (doze) 	. 
parcelas iguais mensais de riS 300,00átreiéntos reais). 

,•. 
•• 	• 

DA DOTAÇÃO.ORÇAMENTARIA:• As despesas com a execução deste Termo Aditivo ao contrato n° 010/2014,.corferão:â:Conta do 
Programa de Trabalho 1° GRÁU'.- 02122.0003.2211.0000; PTRES: 20002; PI: 1601; FONTE: 0100, e do Elemento eletteSPesa n°. 
33.90.36 do orcarnentrá do Tribunal de Justiça de Alagoas. 

DA RATIFICAÇÃO:.: Ficam mentidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não edriti:atiem presenie 
aditivo. 

DATA: 05 de fevereiro de2016 

• Publicação 'Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal n° 11.419/06, art. 40 
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DESA. ELISABETH CARVALHO NASCIMENTO 
Desembargadora Decana do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas no exercício da Presidência 
LOCATÁRIO 

VALDEMAR FEITOZA DE FRANÇA 
LOCADOR 

Corregedoria 

Chefia de Gabinete 

Processo n°: 00026-2.2016.002 
Requerente: José Ricardo Bispo de Castro 
Objeto: Reclamação 

RECLAMAÇÃO. ESCRIVÃ • JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES FUNCIONAIS. NÃO CAFrACTERIZAÇÃO. 
ARQUIVAMENTO. 

1. Verifica-se, após detida análise dos autos, que não resta configurada irregularidade em desfavor da requerida; 
2. Nada mais havendo a providenciar ou decidir, o arquivamento dos autos é medida que se impõe. 

DECISÃO 

Cuida-se de Reclamação encaminhada por José Ricardo Bispo de Castro, servidor do Setor de Prontuários das Unidades Prisionais 
do Estado de Alagoas, por intermédio da Ouvidoria deste Órgão Censor, ocasião em que relata que a escrivã Valda Rabelo,. lotada na 
17" Vara Criminal da Capital, teria sé recusado a emitir certidão negativa informando sobre eventual conversão de prisão-proVisória em • 
preventiva. 	 • 	• 

Devidamente intimada, a requerida apresentou resposta as fls. 11/13. Explicou que não houve, por parte do: reeueretife, pedido 
escrito ou verbal requerendo amencionada certidão. Esclareceu, ainda, que a orientação dada ao cartório e já repassadriYaCr•pfestdio 
de que, expiradát..eraio da prisão temporária, inexistindo novo titulo segregatorio aviado pela l7 Vara Criminal, o iriveatigadO.deye?•Seri • 
posto imediatamente em liberdade, desde que não haja prisão decretada em outro processo judicial. Por fim, requer ci•-altruiveroarit0:doS':. 
presentes autos, eis. que nenhuma:irregularidade teria sido cometida. 	 • 

Oficio n° 079/GS/SERIS/2016 à 0.14, oriundo da Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social — SERIS, esclarecendo 
que não se coaduna com a presente ieprasentaç5o ao tempo em que também solicita o arquivamento dos autos. 

É o relatório. 
Passo a decidir. 	- 
Inicialmente, cumpre destacar que compete a este órgão Censor receber e processar as reclamações contra .juizes.da -primeiro 

grau, serventuários da justiça -e. funcionários da estrutura da Corregedoria-Geral da Justiça, como também apurar oriplin•firiermente,. 
possiveis infraçõet disciplinares, promovendo a abertura ou arquivamento destes procedimentos, tudo isso com espOgliel;ri-orart 42 da • 
Lei n.° 6.564/2008'.L.CETJEAL. • 	 - • .. 	••,.; 	•• • . 	• 	. 	. 

Compulsando o feito, Observou-se que o procedimento em tela busca verificar conduta supostamente irregular praticada pela escrivã • 
Valda Rabelo, lotada na.170.Vara Criminal da Capital. 

De acordo com a doutrina,. a infração-  disciplinar ou infração administrativa perfaz "o descumprimento voluntário de uma norma 
administrativa para o qual se prevê sanção cuja imposição ê decidida por uma autoridade /70 exercício de função administrativa (MELLO 
Celso Antônio Bandeira de.:Curskita:Direite Administrativo. 26° Ed revista e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 840.). 

Como é cediço, a ideia de. Irikaçãid 'advém da prática de um ato tipificado como ilícito, ou, na seara administrativa ;  de um.  ilícito 
administrativo, o qual •possui uma Vertente Termal, que prevê a moldura de conduta proibida; e, uma vertente material, -quê cumpre 	- 
averiguar "se o comportamento efetisiamente agride o bem jurídico protegido pela norma ou mesmo o status de- U:igággia.formal e 
material dessa norman:(E)SÓRIO, Fabi6Medina. Direito Administrativo Sancionador. 40  Ed revista, atualizada e ampliárlà,1.8913:Batilo: 
Revista dos TribürGis,,2011,• p. 269-270). 	• 	 . 	• • :z:717j:..rr• •"11:1. ••••• 

Não foi possível perceber intenção em descumprir com os deveres funcionais dispostos no ar t. 118, V, b e XI• déPJ9j-r )1•4241i/91.: - 
e, assim, vir a prejudicar .qualgtier dos pólos da demanda, tendo em vista que não existem indícios para p•  conri6uraçáO de ilícito - 
administrativo capaz de gerar a jrasponsabilização da requerida. 	 • 	 . 

A requerida bem explicou, ali. 12/13:que expirado o prazo da prisão temporária, inexistindo novo titulo segregatório aviado Pela 	.. 
1P Vara Criminai, o investigado deve ' ser posto imediatamente em liberdade, desde que n:ão haja prisão decretada em outro processo • 
judicial. Ressalta, ainda, qi-Je.a catildá-nlib se confunde com o alvará de soltura. 

Pois bem, compulsando Os autos,1rião'se.observou qualquer atitude que desabonasse a servidora em questão.... • 
Insta destacar, o Oficie re :O 79/GS/S E R IS / 201 6 , à fl. 14, oriundo da Secretaria de Estado de Ressocialização'ejlridlUsS5:Secial 

SERIS, esclarecendo que não se coaduna com a presente representação ao tempo em que solicita o arquivamento do&ti'Ut0..y 	L•  • 
Posto isso, hão vislumbro razão em dar seguimento ao feito em epigrafe, com amparo nas alegações acima expotes1.,,keetirdirecriá;: 

adequado o arquivamentô dás autoa_: 	• 
Portanto, diante dos fundamentos expostos, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos autos, por não restar configUrada. infração 

passível de sanção administrativa. 	• 	• 	. 
Publique-se. 
Intimações necessárias.. 

. Após, arquivem-se ot autoO.çoixiaO cautelas de praxe. 
Maceió, 03 de fevereiro dé 2019: 

DES. KLEVER RÉGO LOUREIRO 
Corregedor-Geral da Justiça 

Publicação Oficial-do-Tribunal de Justiça do Estada de Alagoas - Lei Federal no 11.419/06, art. 40 
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