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TERMO DE DEVOLUÇÃO DEFINITIVA DE IMÓVEL 

Processo Administrativo n° 2017/12904 

Aos  34  dias do mês de  7.40119‘D 	do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se na sede do 
Tribunal de Justiça de Alagoas, localizada na Praça Marechal Deodoro, 319, Centro — Maceió — 
AL, as PARTES abaixo qualificadas, para firmarem o presente Termo de Devolução Definitiva de 
Imóvel, nas condições que se seguem: 

1— TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, órgão público, representativo do 
Poder Judiciário, inscrito no CNPJ sob o n°. 12.473.062/0001-08, com sede na Praça Marechal 
Deodoro da Fonseca, 319, Centro, em Maceió, Capital do Estado de Alagoas, neste ato 
representado por seu Presidente, Desembargador TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE 
MELO; 

II— PAULO RICARDO TENÓRIO CAVALCANTE, brasileiro, casado, advogado, inscrito no 
CPF sob o n° 802.469.154-04, residente e domiciliado na Rua Professor Domingos Rodrigues, 41, 
Centro Arapiraca/AL; 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 
O presente termo tem por finalidade a entrega definitiva do imóvel situado na Rua Monsenhor 
Macedo, 05, Centro, Arapiraca/AL, destinado ao funcionamento provisório do Juizado da Infância 
e Juventude de Arapiraca, objeto do Contrato n° 037/2017, firmado com o Sr. PAULO RICARDO 
TENDRIO CAVALCANTE. 

CLAUSULA SEGUNDA — DA VISTORIA DO IMÓVEL 
§1° As partes reconhecem a incidência da Cláusula Oitava — Das obrigações das partes, inciso I, 
alínea "c", restando pendente tão somente os valores a serem acordados a título de reparos no 
imóvel, não resolvida no presente momento, uma vez que resta pendente de apresentação pelo 
proprietário do laudo de avaliação do imóvel descrito na Cláusula Primeira do presente Termo, 
objeto do Contrato n° 037/2017. 

§2° Uma vez apresentado o laudo pelo proprietário, as partes se comprometem a pactuar, para 
alinhamento dos valores eventualmente devidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas ao 
Locador, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da cópia do laudo 
circunstanciado a ser entregue na Subdireção Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS PENDÊNCIAS 
§1° Os serviços de água e energia somente serão desativados a partir da publicação deste Termo, 
sendo devidos pelo Tribunal de Justiça de Alagoas os pagamentos que estejam pendentes até a 
data da suspensão dos serviços. 

§2° É assegurado ao proprietário o recebimento em sua integralidade da parcela relativa ao mês de 
janeiro de 2019, regularmente paga pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no mês 
subsequente, bem como o pagamento pela utilização do imóvel, após o dia 24/01/2019. 

§3° A partir da data da assinatura do presente Termo não remanescem obrigações rea  
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CLÁUSULA QUARTA — DA DEVOLUÇÃO DAS CHAVES 
§1° O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, devolve nesta data, a chave do imóvel descrito na 
Cláusula Primeira — Do Objeto, para que se operem os efeitos legais do pactuado, observando-se 
a Cláusula resolutiva expressa, inserida no §10  da Cláusula Quarta - Da Prorrogação do Prazo de 
Vigência do 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 037/2017. 

§2° Para fins de atendimento ao disposto no §1° considera-se como Termo inicial do prazo de 30 
(trinta) dias, o dia 19/12/2018, data de recebimento do Ofício n° 655/2018-SDG/TJAL, pelo 
proprietário do imóvel. 

Assim sendo, estando as PARTES justas e acordadas, assinam o presente TERMO DE 
DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Testemunhas: 
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dias úteis, contados do recebimento da copia do laudo circunstanciado a ser entregue na Subdireção Geral do Tribunal de Justiça do 
Estado de Alagoas. 

DEVOLUÇÃO DAS CHAVES: §1° O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, devolve nesta data, a chave do imóvel descrito na 
Cláusula Primeira Do Objeto, para que se operem os efeitos legais do pactuado. 

Maceió, 31 de janeiro de 2019. 

Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 
Locatário 

GERALDA AGUIAR VITORIO BARBOSA 
Locadora 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°2017/12904 
Assunto: Termo de Devolução de Imóvel 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, AUTORIZO a celebração do TERMO DE 
DEVOLUÇÃO DEFINITIVA DE IMÓVEL, relativo à entrega do imóvel situado na Rua Monsenhor Macedo, 05, Centro, Arapiraca/AL, 
destinado ao funcionamento provisório do Juizado da Infância e Juventude de Arapiraca, objeto do Contrato n° 037/2017, para restitui-lo 
ao Sr. PAULO RICARDO TENÓRIO CAVALCANTE. Os serviços de água e energia somente serão desativados a partir da publicação 
deste Termo, sendo devidos pelo Tribunal de Justiça de Alagoas os pagamentos que estejam pendentes até a data da suspensão dos 
serviços. É assegurado ao proprietário o recebimento em sua integralidade da parcela relativa ao mês de janeiro de 2019, regularmente 
paga pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no mês subsequente, bçm como o pagamento pela utilização do imóvel, após o 
dia 24/01/2019. A partir da data da assinatura do presente Termo não remanescem obrigações relativas ao imóvel em epígrafe que não 
estejam previstas no presente ajuste. 

Maceió, 31 de janeiro de 2019. 

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

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO TERMO DE DEVOLUÇÃO DEFINITIVA DE IMÓVEL 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2017/12904). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E PAULO RICARDO TENÓRIO CAVALCANTE 

DO OBJETO: O presente termo tem por finalidade a entrega definitiva do imóvel situado na Rua Monsenhor Macedo, 05, Centro, 
Arapiraca/AL, destinado ao funcionamento provisório do Juizado da Infância e Juventude de Arapiraca, objeto do Contrato n°037/2017, 
firmado com o Sr. PAULO RICARDO TENÕRIO CAVALCANTE. 

DAS PENDÊNCIAS: Os serviços de água e energia somente serão desativados a partir da publicação deste Termo, sendo devidos 
pelo Tribunal de Justiça de Alagoas os pagamentos que estejam pendentes até a data da suspensão dos serviços. É assegurado ao 
proprietário o recebimento em sua integralidade da parcela relativa ao mês de janeiro de 2019, regularmente paga pelo Tribunal de 
Justiça do Estado de Alagoas, no mês subsequente, bem como o pagamento pela utilização do imóvel, após o dia 24/01/2019. A partir 
da data da assinatura do presente Termo não remanescem obrigações relativas ao imóvel em epígrafe que não estejam previstas no 
presente ajuste. 

DA VISTORIA DO IMÓVEL: §1° As partes reconhecem a incidência da Cláusula Oitava Das obrigações das partes, inciso I, alínea 
c restando pendente tão somente os valores a serem acordados a titulo de reparos no imóvel, não resolvida no presente momento, uma 
vez que resta pendente de apresentação pelo proprietário do laudo de avaliação do imóvel descrito na Cláusula Primeira do presente 
Termo, objeto do Contrato n° 037/2017. §2° Uma vez apresentado o laudo pelo proprietário, as partes se comprometem a pactuar, para 
alinhamento dos valores eventualmente devidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas ao Locador, no prazo de até 10 (dez) dias 
úteis, contados do recebimento da cópia do laudo circunstanciado a ser entregue na Subdireção Geral do Tribunal de Justiça do Estado 
de Alagoas. 

DEVOLUÇÃO DAS CHAVES: §1° O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, devolve nesta data, a chave do imóvel descrito na 
Cláusula Primeira Do Objeto, para que se operem os efeitos legais do pactuado. 

Maceió, 31 de janeiro de 2019. 

Des, TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 
Locatário 

PAULO RICARDO TENORIO CAVALCANTE 
Locador 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal n°11,419/06, art. 4° 
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