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TERMO DE DEVOLUÇÃO DE IMÓVEL 

PrOcesso ú" 2018/3210 de Processo Administrativó no 2017/14365 

Aos 	dias do mês de do ano de dois mil e dezoito, reuniramrse ma sede do Tribunal de 

Justiça de Alagoas, localizada na Praça Marechal Dcodoro, 319, Centro. — Maceió — AL, as PARTES 

abaixo qualificada, para finfiatern o presente 'ferino de Devolução Provisória de Imóvel, nas 

.eonciições que se seguem: 

I — TFtIBUNAL DE JUSTIÇADO  ESTADO DE.ALAGOAS, órgão público; representativo do Poder 

Judiciário. 'inscrito .fig ONPJ. sob ,o ri°. 12,473.062/0091-08; Com sede na, Praça Marechal Deodoro da 

'Fonseca, :319, :Centro, ern Maceió, Capital do Estado 'de Alagoas, neste ato representado por seu 

Presidente, Desembargador OTÁVIO LEÃO-PRAXEDES; 

II — MARIA ROSA DA SILVA, brasileira, viúva, aposentada, registrada no CPF/MF sob o n° 

366.308.10449, com a •identidade sob o tf 565.106 :SSP/A112, residente e domiciliada na cidade de 

Novo Lino/AL. 

CLÁUSULA PRIMEIRA— DO OBJETO 

Q presente tcríto tern por 'finalidade a entrega das chaves do imóvel situado na Rua do Comércio, 611 — 

Centro, localizado lio lvlubicípio de Novo Lino/AL, onde funtionava o Pcisto Avançado de Novo Lino 

(PAJUS), desativado por unanimidade, em SeSsão Plenária realizada erif fel de julho dê 2018, -conforme 

certidão acostada .aos mitos. 

CLÁUSULA SEGUNDA— DAS PENDÊNCIAS 

Há pentlênCias relativas aos débitos de água c energia sobre o imóvel em questão. Foram 

providenciadaS as quitações pelo setor Adniinistrativo DARAD, Consoante SoliCitação de Certidões 

apresentadas pelas empresas CASAL e pela Eletrobrás; que constitueni parte integrante do presente 

ajuste: 

CLAUSULA TERCEIRA— DA VISTORIA DO IMÓVEL 

,§1" AS partes reconhecem te t realizado viStoria no imóvel e, Uniforme relatório realizado pelo 

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura - DCEA„ Param discriminados os .serviços 

necessários para areforma do imóvel onde funcionava o PAJUS, totalizando o valor de R$ 16.276,25 

(dezesseis mil, duzentos e. setenta e seis reais e Vinte e cinco centavos), ratificado pela locadora. 02 
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pagamento do valor acima indicado encontra- 	tratnitação no Processo n° 2017/14365 e será 

realizado permeio •de indenização. 

CL) USULAQUARTA — DA DEVOLUÇÃO DAS CHAVES 

§1° t) Tribunal de Justiça do Estado de, Alagoas, devolve nesta data, a chave 'do imóvel descrito na 

cláusula Primeira — Da Objetai  para que se operemos efeitos legais do pactuado. 

Assim sendarestando as PARTES justas •e•acordadas,. assinam o presente TERMO DE DEVOLUÇÃO 

Dt) IMÓVEL, para que-produza seus jurftlic,os ejegais efeitos. 

Maceió, :21  

OTÁVIO , DE& 

Desernbargador. PreSitlefite 'lb/Tribunal e Justiça de A agbas,  

Osancx RpcqdL SAguaL  
MARIA ROSA DA SILVA 

Locadora 

Testemunhas: 

P. 	  

CI3Çjf. 1/422- 1/5 -021) 
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DESPACHO 

Considerando as documentações constantes no Processo Administrativo em epígrafe, bem como o Parecer GPGPJ n° 504/2018, 
AUTORIZO a celebração do Quarto Termo Aditivo ao Convênio n°059/2015, celebrado entre o Tribunal de Justiça de Alagoas, a 150  
Vara Civel da Capital, a i°  Vara da Infância e Juventude da Capital, o Municipio de Maceió, a Secretaria Municipal de Assistência Social 
SEMAS e a Associação dos Transportadores de Passageiros do Estado de Alagoas TRANSPAL, que possui por objeto a viabilização de 
prestação de serviços â comunidade, por adolescentes em conflitos com a lei, no âmbito da 15° Vara Civel da Capital. O presente termo 
aditivo tem por objeto a prorrogação do suscitado convênio por mais 12 (doze) meses, a contar de 21 (vinte e um) de julho de 2018 a 20 
(vinte) de julho de 2019. 

À Subdireção-Geral para as devidas providências 

Maceió, 20 de julho de 2018. 

Des. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO 4° Termo Aditivo ao Convênio n°059/2015 . 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2018/5313). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, 15° VARA CÍVEL DA CAPITAL, 1° VARA DA INFÂNCIA E 
JUVENTUDE DA CAPITAL, O MUNICÍPIO DE MACEIÓ; ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMAS 
E A ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS DOESTADO DE ALAGOAS- TRANSPAL. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a inclusão de Parágrafo na Cláusula Sexta, bem como a prorrogação do 
prazo do Convênio n°059/2015, celebrado entre este Tribunal de Justiça de Alagoas, a 15°  Vara Civel da Capital, a 1° Vara da Infância 
e Juventude da Capital, o Municipio de Maceió, através da Secretaria Municipal de Assistência Social SEMAS e a Associação dos 
Transportadores de Passageiros do Estado de Alagoas-TRANSPAL, tendo por objeto viabilizar a prestação de serviços ã comunidade, 
por adolescentes em conflito com a lei, no âmbito da 15° vara cível da capital, a teor do previsto no artigo 117 da lei n°8.069/90, visando 
otimizar a prestação jurisdicional na referida unidade jurisdicional, sem qualquer ônus para o Tribunal de Justiça de Alagoas, cuja 
vigência irá expirar-se em 20 (vinte) de julho de 2018. 

DA PRORROGAÇÃO: O prazo de vigência do Convênio n° 59/2015 fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, iniciando-se em 21 
(vinte e um) de julho de 2018, estendendo-se até 20 (vinte) de julho de 2019. 

DA INCLUSÃO NA CLÁUSULA SEXTA: A Cláusula Sexta do Convênio n°059/2015 passará a dispor da seguinte forma: CLÁUSULA 
SEXTA: 

Parágrafo Primeiro - A realização da reserva orçamentária dependerá de estudo prévio que indique o quantitativo de menores em 
conflito com a lei, a previsão dos gastos com uniformes e auxílio transporte para deslocamento dos adolescentes que cumprirão as 
medidas socioeducativas na 15°  Vara Civel da Capital, bem como observará a substituição dos menores infratores, que se dará a cada 
seis meses consoante previsto na Cláusula Primeira Parágrafo Único do presente ajuste. 

Parágrafo Segundo. Não haverá ônus financeiro para o Tribunal de Justiça de Alagoas, decorrente da pactuação em apreço. 

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

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. 

Maceió, 20 de julho de 2018. 

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

DR. MAURILIO DA SILVA FERRAZ 
Juiz Titular da 15°  Vara Cível da Capital Fazenda Pública Municipal 

DRA. JOYCE ARAÚJO DOS SANTOS 
Juíza Substituta da 1°  Vara da Infância e Juventude da Capital 

CELIANY ROCHA APPELT 
Secretaria Municipal de Assistência Social 

SÉRGIO RODRIGUES DA ROCHA 
Presidente da TRANSPAL 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°2018/3210 
Assunto: Termo de Devolução de Imóvel 

DESPACHO 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal n° 11.419/06, art. 4° 



Disponibilização: sexta-feira, 'O de agoniado 2016 
	

Diário Oficial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional e Administrativo 	 Maceió, Ano X - Edição 2161 	197 

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, AUTORIZO a celebração do TERMO DE 
DEVOLUÇÃO DEFINITIVA DE IMÓVEL, relativo â entrega do imóvel situado Rua do Comércio, 611 Centro, localizado no Município 
de Novo Lino/AL, onde funcionava o Posto Avançado de Novo Lino (PAJUS), objeto do Contrato n° 015/2017, para restitui-lo à Sra. 
MARIA ROSA DA SILVA. Com  relação às faturas de consumo de água e energia que porventura estejam pendentes, determino à 
DARAD que sejam efetuados os pagamentos devidos até a data da desocupação do imóvel, conforme emissão das faturas pelas 
concessionárias. Fica assegurado à proprietária o pagamento pela utilização do imóvel entre os dias 1°/07/2018 até o dia 27/07/2018. 
No mais, em tendo sido realizada vistoria no imóvel sem que houvesse qualquer oposição na proprietária, a partir da presente data, 
não remanescem quaisquer obrigações relativas ao imóvel em apreço que não estejam previstas no Termo Definitivo de Devolução do 
Imóvel, e regularmente reproduzidas no presente despacho. À Subdireção Geral para as devidas providências. 

Maceió, 27 de julho de 2018. 

Des. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO TERMO DE DEVOLUÇÃO DEFINITIVA DE IMÓVEL 
(PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N°2017/3210 E 2017/14365). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E MARIA ROSA DA SILVA 

DO OBJETO: O presente termo tem por finalidade a entrega das chaves do imóvel situado na Rua do Comércio, 611 Centro, 
localizado no Município de Novo Lino/AL, onde funcionava o Posto Avançado de Novo Lino (PAJUS), desativado por unanimidade, em 
Sessão Plenária realizada em 10 de julho de 2018, conforme certidão acostada aos autos. 

DAS PENDÊNCIAS: Há pendências relativas aos débitos de água e energia sobre o imóvel em questão. Foram providenciadas as 
quitações pelo setor Administrativo DARAD, consoante solicitação de certidões apresentadas pelas empresas CASAL e pela Eletrobrás, 
que constituem parte integrante do presente ajuste. 

DA VISTORIA DO IMÓVEL: §1° As partes reconhecem ter realizado vistoria no imóvel e, conforme relatório realizado pelo 
Departamento Central de Engenharia e Arquitetura - DCEA, foram discriminados os serviços necessários para a reforma do imóvel 
onde funcionava o PAJUS, totalizando o valor de R$ 16.276,25 (dezesseis mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), 
ratificado pela locadora. O pagamento do valor acima indicado encontra-se em tramitação no Processo n° 2017/14365 e será realizado 
por meio de indenização. 

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, 27 de julho de 2018. 

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas 

MARIA ROSA DA SILVA 
Locadora 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°2017/14365 
Assunto: Termo de Ajuste de Contas 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, bem como a fundamentação constante do 
Despacho GPAPJ n°  711/2018, AUTORIZO o pagamento do valor de R$ 16.276,25 (dezesseis mil, duzentos e setenta e seis reais e 
vinte e cinco centavos), por meio de Termo de Ajuste de Contas TAC, devido â Sra. MARIA ROSA DA SILVA, pela utilização do imóvel 
situado na Rua do Comércio, 611, Centro, Novo Lino, destinado ao funcionamento do PAJUS da cidade, durante o período de vigência 
dos Contratos de Locação n° 007/2009, 015/2011 e 015/2017, referente à indenização decorrente da obrigação contida na Cláusula 80, 

e do Contrato n° 015/2017, que prevê a devolução do imóvel locado nas mesmas condições em que foi recebido, mediante avaliação 
do Departamento Central de Engenharia e Arquitetura DCEA. No ato da assinatura, é indispensável a apresentação das certidões 
negativas de débitos devidamente atualizadas, declaração que comprove a inexistência de vinculo dos membros da contratada com este 
Tribunal, que evidencie a prática de nepotismo, vedadas pelas Resoluções n°156, de 08 de agosto de 2012 e n°07, de 18 de outubro de 
2005, com as alterações promovidas pela Resolução n°229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça CNJ; declaração 
de inexistência de fato posterior que impeça de contratar com a administração, conforme artigo 32: § 2°, da Lei n°8.666/93, bem como 
declaração em que ateste cumprir com o prescrito no art. 27, V, da Lei n° 8.666/93.À Subdireção-Geral para providências. 

Maceió, 08 de agosto de 2018. 

Des. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal n° 11.419/06, art. 40 
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