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CONTRATO DE COMODATO N" 49 /2017 

CONTRATO DE COMODATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 
ALAGOAS E A SOCIEDADE DE ENSINO 
UNIVERSITÁRIO DO NORDESTE LTDA - SEUNE, 
RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO 3° JUIZADO 
ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE 
MACEIÓ — ALAGOAS. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, devidamente 
inscrito no CNPJ sob o n° 12.473.062/0001-08, situado na Praça Marechal Deodoro, no 319,5° 
Andar, Bairro Centro, Maceió — Alagoas, CEP n° 57.000-000, representado neste ato pelo 
Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, doravante 
denominado COMODATÁRIO, e a SOCIEDADE DE ENSINO UNIVERSITÁRIO DO 
NORDESTE LTDA — SEUNE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida 
Antônio Brandão,204, farol, maceió/AL, neste ato representada pelo seu Diretor, 
SEBASTIÃO JOSÉ PALMEIRA, com competência atribuída para firmar este CONTRATO 
DE COMODATO, consoante instrumento de mandato público outorgado, doravante 
denominada COMODANTE, resolvem celebrar o presente contrato, que busca estimular o 
desenvolvimento do Poder Judiciário no Estado de Alagoas, concedendo imóvel para 
funcionamento do 3° Juizado Especial Cível da Comarca de Maceió Alagoas, mediante o 
constante no Processo Administrativo virtual n°2016-5723 e seguintes Cláusulas e Condições: 

CLAUSULA 1— DO OBJETO 
Pelo presente instrumento particular a COMODANTE cede em COMODATO 

ao COMODATÁRIO 01 (um) imóvel de sua propriedade, localizado na Rua Saldanha da 
Gama, 395, farol, Maceió/AL, livre de ônus ou quaisquer dívidas, para as instalações da sede 
do 3° Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Maceió/AL. 

Parágrafo primeiro. As atividades a serem desenvolvidas no 3° JECC, além das que já lhes 
são atinentes, deverão abranger o desenvolvimento de estágio curricular para os graduandos do 
Curso de Direito da SEUNE, dessa forma, o Comodatário assegurará a utilização das 
instalações físicas, equipamentos e recursos humanos especializados, no sentido de efetivar a 
prática jurídica através de atividades participativas em situações reais de vida e do trabalho, 
propiciadoras de treinamento prático e de aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e de 
relacionamento interpessoal. 

Parágrafo segundo — O imóvel cedido será utilizado pelo COMODATÁRIO para 
funcionamento do 3° JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE 
MACEIÓ, excluindo-se qualquer outra utilização incompatível com os objetivos ora 
avençados. 

CLÁUSUCA—II: D—AiC113121GAÇÕEã DA 	ODANTÉ 

A COMODANTE compromete-se a: 
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Parágrafo primeiro - Ceder o imóvel do presente comodato, conforme especificidades 
estabelecidas na cláusula I, livre e pronto para utilização, garantindo ao COMODATÁRIO a 
posse mansa e pacífica do bem, durante o prazo de vigência deste contrato. 

Parágrafo segundo - Apresentar sempre que solicitado esclarecimentos, informações e 
documentos referentes ao objeto do presente contrato, que venham ser requeridos pelo 
COMODATÁRIO na vigência deste contrato. 

Parágrafo terceiro - Acompanhar e fiscalizar os procedimentos de utilização do 9° Juizado 
Especial Cível e Criminal da Comarca de Maceió, e opinar, quando solicitada, acerca das ações 
relativas a este Contrato. 

Parágrafo quarto. Realizar obras e serviços necessários a atender a finalidade de todas as 
exigências dos Poderes Públicos; 

Parágrafo quinto. Sempre que solicitado pelo Coordenador dos Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais, realizar manutenção na edificação do objeto da proposta; 

Parágrafo sexto. Arcar com as despesas concernentes à seguro contra roubo, incêndio, 
ou similar; e 

Parágrafo sétimo. Recolher todos os tributos que recaírem ou vierem a recair sobre o imóvel. 

CLÁUSULA III — DAS OBRIGAÇÕES DO COMODATÁRIO 
O COMODATÁRIO compromete-se a: 

Parágrafo primeiro - Utilizar o Imóvel objeto deste ajuste, para uso exclusivo do 3" 
JUIZADO ESPECIAL CíVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MACEIÓ, não 
podendo, sob pretexto algum, ceder ou sub-rogar, no todo ou em parte, os direitos e obrigações 
a ele inerentes. 

Parágrafo segundo — Responsabilizar-se pela manutenção e conservação do imóvel objeto 
deste instrumento. 

Parágrafo terceiro — Prover, quando necessário, a aquisição de bens e equipamentos 
necessários ao funcionamento do 3° JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA 
COMARCA DE MACEIÓ. 

Parágrafo quarto — Responsabilizar-se pela contratação e execução de todos os serviços 
necessários ao funcionamento do 3° JUIZADO ESPECIAL CINTEL E CRIMINAL DA 
COMARCA DE MACEIÓ. 

Parágrafo quinto - Responsabilizar-se inteiramente pelo pagamento das despesas decorrentes 
do uso do imóvel para funcionamento do ° JUIZADO ESPECIAL CíVEL E CRIMINAL 
DA COMARCA DE MACEIÓ, tais como: água, luz, telefone, serviçoscy..-iiiiernet, limpeza, 
manutenção, copa, material de consumo das mesmas e qualquer outra que venha existir, bem 
como dos serviços contratados, necessários ao funcionamento do 37lUIZADO ESPECIAL 
CíVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MACEIÓ. 
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Parágrafo sexto — Permitir que a COMODANTE, instale no imóvel, objeto do presente 
comodato, o Escritório Modelo do SEUNE, que visa à realização do estágio obrigatório 
exclusivamente aos seus alunos, necessário a formação dos discentes do Curso de Direito 
ofertado pela mesma, bem como atendimento da comunidade carente. 

Parágrafo sétimo — Manter o imóvel em perfeito estado de conservação e limpeza, bem como 
em funcionamento regular o 3° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA 
COMARCA DE MACEIÓ, com pessoal adequado, de acordo com as competências que 
definir. 

Parágrafo oitavo — Solicitar autorização escrita ao COMODANTE para realização de 
quaisquer benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias, indispensáveis ao funcionamento do 
3° Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Maceió. 

Parágrafo nono — Retirar, ao término deste contrato, os móveis e equipamentos que lhe 
pertencerem, excetuando-se todo o sistema de ar condicionado, devolvendo o imóvel em boas 
condições de uso, com todas as eventuais benfeitorias realizadas após a entrega do imóvel, que 
passam a ser incorporadas ao mesmo. 

Parágrafo décimo - Definir o(a) magistrado(a) com funções de Diretor do 3° JUIZADO 
ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MACEIÓ, inclusive para fins de 
relacionamento com a SEUNE, particularmente com Coordenação do Curso de Direito e 
Prática Jurídica. 

Parágrafo décimo primeiro — Indenizar a COMODANTE por perdas c danos no caso de 
utilização indevida ou má conservação do imóvel, tomando-se por base o valor adotado no 
mercado de imóveis para bens de igual valor, sendo feita em moeda corrente e no prazo de 90 
(noventa) dias após a notificação do evento. 

Parágrafo décimo segundo - Garantir a devida manutenção preventiva e corretiva dos 
aparelhos de ar condicionados que são empregados para o funcionamento do 3" JUIZADO 
ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MACEIÓ. 

Parágrafo décimo terceiro — Realizar todas as obras necessárias, que possibilitem o acesso 
externo ao 3° JUIZADO ESPECIAL Cá/EL E CRIMINAL DA COMARCA DE 
MACEIÓ, tais como modificação na sinalização de trânsito, obras e quaisquer outras 
necessárias a prover acesso ao Juizado. Responsabilizando-se, ainda, por todas as autorizações 
necessárias junto ao poder público para realização de tais obras. 

L—CLKUSULA IV — DA FORM.& DE 1TTILIZACÀO E ACESSO-AO IMÓVEL 

O acesso ao imóvel onde funcionará o 3° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 
CRIMINAL DA COMARCA DE MACEIÓ, será realizado pela Rua Saldanha da Gama, 
395, farol, Maceió/AL , acesso pelo prédio da COMODANTE. 

Parágrafo primeiro — A utilização do imóvel não legitima o COMODATÁRIO a utilizar 
quaisquer outros serviços ofertados pela COMODANTE, tais como biblioteca, salas de aula e 
auditórios. 

Parágrafo segundo — Não será permitido o livre acesso do públidO juizado, tais com 
advogados, partes e testemunhas, ao campus da COMODANT O acesso destes é exclusigõr 

Proccno n. 2016/5723 
53 rffilanitio 

1 n: Al-A,30AS 



0  PODER, 
4P 

D 
J_UDICIARIO 

E ALAGOAS 

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

Fone: (82) 4009-3100 

às instalações do 3° Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Maceió, devendo ser 
realizado como estabelecido no caput da presente cláusula. 

Parágrafo terceiro — Não será permitida a realização de qualquer manifestação classista no 
campus da COMODANTE, sendo vedado qualquer tipo de propaganda, manifestação política 
ou qualquer outro tipo de movimento. 

Parágrafo quarto — O COMODATÁRIO deverá utilizar o imóvel cedido, única e 
exclusivamente, para o funcionamento do 3° JUIZADO ESPECIAL CíVEL E CRIMINAL 
DA COMARCA DE MACEIÓ, ficando vedado qualquer outro tipo de utilização que não seja 
para o exercício da Função Jurisdicional, bem como outro tipo de atividade, implantação de 
ambientes que sirva para reunião, tais como lanchonetes e quiosques, dentre outros. 

CLAUSULA V — BENFEITORIAS E/OU ACESSoÉS 

O COMODATÁRIO ficará responsável pela conservação, utilização e 
despesas decorrentes da manutenção do bem especificado na Cláusula I, ficando ao seu 
encargo, após a entrega do imóvel, a realização de todas e quaisquer obras, benfeitorias e/ou 
acessões, as quais passarão a integrar o imóvel para todos os fins. 

Parágrafo primeiro — Acessões ocorridas de forma natural, c ou realizadas pelo 
COMODATÁRIO no imóvel cedido, para o funcionamento do 3" JUIZADO ESPECIAL 
CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MACEIÓ não serão indenizadas por quaisquer 
das partes. 

Parágrafo segundo - O COMODATÁRIO não poderá realizar qualquer obra, benfeitoria ou 
acessão que venha modificar o imóvel cedido em comodato, sem a prévia solicitação por 
escrito e aquiescência da COMODANTE. 

CLÁUSULA VI— DO PRAZO DE VIGÊNCIA E FiSCALIZAÇÁO 

O presente contrato de comodato terá o prazo de vigência de 05 (cinco) anos, 
contados a partir da assinatura deste instrumento. 

Parágrafo primeiro — Havendo interesse de ambas as partes, poderá ocorrer a renovação do 
prazo de vigência deste contrato mediante termo aditivo específico. 

Parágrafo segundo — A COMODANTE reserva-se ao direito de, quando lhe aprouver, 
fiscalizar as atividades desenvolvidas no imóvel objeto deste comodato. 

CLAUSULA VII— DA POSSE 	- 

Por ocasião da assinatura do presente instrumento, pactuada está à transmissão 
da posse do imóvel objeto deste Comodato, garantindo-se ao COMODATÁRIO, na qualidade 
de possuidor direto, as ações necessárias à defesa da posse. 

- 
CLÁUSULA VIII — DA INEXISTÊNCIA DE VINCULO E ESPONSAFBLIDADE 

LABORAL 
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É de inteira responsabilidade do COMODATÁRIO a contratação de servidores para 
desenvolvimento das atividades do 3" JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA 
COMARCA DE MACEIÓ, na forma estipulada pelo art. 37, II da Constituição Federal, não 
havendo qualquer vínculo dos mesmos com a COMODANTE, nem sequer implicações de 
nulidade do contrato de trabalho previstas na Súmula 363 do C. TST. 

Parágrafo único — É de inteira responsabilidade do COMODATÁRIO, a contratação e 
fiscalização de empresas para fornecimento de bens e prestação de serviços de qualquer 
natureza, de forma que não haverá qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária da 
COMODANTE, por não ser a mesma tomadora dos serviços. 

CLAUSULA IX - DA RESCISAO CONTRATUAL 
São causas de extinção contratual, operando-se independentemente qualquer 

formalidade judicial ou extrajudicial, na ocorréncia de uma das seguintes hipóteses: 
a) descumprimento de qualquer das cláusulas estipuladas no presente contrato, ou infração de 
norma legal ou regulamentos, a que estejam as PARTES obrigadas a cumprir; 
b) decretação de falência, intervenção ou liquidação judicial ou extrajudicial, recuperação 
judicial ou extrajudicial, a critério da outra PARTE; 
c) quando exaurido o prazo contratual; 
d) nos demais casos previstos na legislação em vigor. 

Parágrafo Único — Este contrato poderá ser denunciado, por qualquer das partes, mediante 
comunicação expressa à outra parte, sem qualquer indenização, nos termos que seguem: 
a) Em sendo iniciativa da COMODANTE, esta concederá o prazo suficiente, de até 06 (seis) 
meses para que o COMODATÁRIO realize todas as modificações para interrupção das 
atividades do Juizado. 
b) Em sendo iniciativa do COMODATÁRIO, a COMODANTE não será responsável por 
qualquer indenização, bem como concederá o prazo de 03 (três) meses para que se interrompa 
definitivamente as atividades do Juizado. 

CLÁUSULA X— DA PUBLICAÇÃO 
O presente instrumento será publicado no DOE, nos termos do parágrafo único 

do art. 61, da Lei 8.666/93 e suas alterações, correndo as respectivas despesas às expensas do 
COMODATÁRIO. 

CLÁUSULA XI — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
A comunicação e ou notificação entre as partes deverá ser realizada mediante 

carta registrada, fax ou e-mail, sendo consideradas validamente recebidas mediante a 
confirmação de recebido pela outra PARTE. 

Parágrafo primeiro - Qualquer alteração no presente instrumento só poderá ser realizada 
mediante termo aditivo. 

Parágrafo segundo - A tolerância entre as PARTES não implica renúncia, perdão, alteração 
ou novação do presente contrato, bem como a desistência do ajuizamento de açá implicará em 
renúncia de requerer a execução das obrigações aqui pactuadas. 

CLÁUSULA XII— DO FORO 
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Fica eleito desde já o Foro da Cidade de Maceió, com exclusão de qualquer 
outro por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas porventura decorrentes de 
interpretação ou exclusão deste Convênio. 

E por estarem os participes justos e acordados, firmam este instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor. 

'Maceió/AL, "de 	 017. 

TESTEMUNHAS: 

1. 2. 
CPF: CPF: 
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