
PODER, 

-.op. JUDICIÁRIO 
Pd 	DE ALAGOAS 

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

Fone: (82) 4009-3100 

TERMO DE DEVOLUÇÃO DEFINITIVA DE IMÓVEL 

Processo Administrativo n° 2018/12216 

Aos  3.4  dias do mês de 	 do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se na sede do 
Tribunal de Justiça de Alag as, 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 Magoas, neste ato 
representado por seu Presidente, Desembargador TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE 
MELO; 

II — GERALDA AGUIAR VITÓRIO BARBOSA, portadora da cédula de identificação n° 
68222 SEDS/AL e CPF sob n°091.553.094-53, residente e Rua Durval Guimarães, 188 — Edifício 
Verde Mar, apto 402 — Ponta Verde — Maceió/AL; 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 
O presente termo tem por finalidade a entrega definitiva do imóvel situado na Avenida Ventura de 
Farias, 600 - Eldorado, Município de Arapiraca/AL, destinado ao funcionamento do 2° Juizado 
Especial Cível e Criminal da Comarca de Arapiraca/AL, objeto do Contrato n° 049/2017, firmado 
com a Sra. Geralda Aguiar Vitório Barbosa. 

CLAUSULA SEGUNDA — DA VISTORIA DO IMÓVEL 
§1° As partes reconhecem a incidência da Cláusula Oitava — Das obrigações das partes, inciso I, 
alínea "e", 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 pela 
proprietária do laudo de avaliação do imóvel descrito na Cláusula Primeira do presente Termo, 
objeto do Contrato n° 049/2017. 

§2° Uma vez apresentado o laudo pela proprietária, as partes se comprometem a pactuar, para 
alinhamento dos valores eventualmente devidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Magoas à 
Locadora, 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 Magoas. 

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 Magoas os pagamentos que estejam pendentes até a 
data da suspensão dos serviços. 

§2° É assegurado à proprietária o recebimento em sua integralidade da parcela relativa ao mês de 
janeiro de 2019, regularmente paga pelo Tribunal de Justiça do Estado de Magoas, no mês 
subsequente. 

§3° A partir da data da assinatura do presente Termo não remanescem obrigações relativas ao 
imóvel em epígrafe que não estejam previstas no presente ajuste. 
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CLÁUSULA QUARTA — DA DEVOLUÇÃO DAS CHAVES 
§1° O Tribunal de Justiça do Estado de Magoas, 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° 049/2017. 

§2° Para fins de atendimento ao disposto no §1° considera-se como Termo inicial do prazo de 30 
(trinta) dias, o dia 13/12/2018, data de recebimento do Ofício n° 655/2018-SDG/TJAL, pela 
proprietária 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. 

Maceió, 34  de 

CO(Cl 
TUTMÉS AIFtAN DE ALBUQUE 

Desembargador Presidente do Tribunal de 

GERALDA AGUIAR VITORIO BARBOSA 
Locadora 

Testemunhas: 
P. 
CPF n°. 
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CLÁUSULA QUARTA O valor global do Contrato computados os acréscimos e supressões descritos nas Cláusulas Segunda e 
Terceira passará de R$ 5.758.697,75 (cinco milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e 
cinco centavos) para R$ 7.016.054,02 (sete milhões, dezesseis mil, cinquenta e quatro reais e dois centavos). 

DO REFORÇO DA GARANTIA: A garantia prevista na Cláusula Décima Primeira do Contrato n°040/2018 deverá ser reforçada, 
ajustando-se aos valores contemplados no presente instrumento, seguindo-se os mesmos parâmetros utilizados na Contrafação. 

DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da presente contratação ficarão à cargo do seguinte programa de 
Trabalho: 3.4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES; Elemento de Despesa: 3.4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES. 

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, 04 de fevereiro de 2019. 

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

MAURICIO CÉSAR BREDA FILHO 
Juiz Presidente da Comissão Gestora do FUNJURIS 
CONTRATANTE 

CARLOS JORGE UCHOA SAMPAIO 
Representante Legal da Empresa SAMPAIO CONSTRUÇÕES LTDA 
CONTRATADA 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°2018/12216 
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 Avenida Ventura de Farias, 600 - Eldorado, Município 
de Arapiraca/AL, destinado ao funcionamento do 2° Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Arapiraca/AL, objeto do Contrato 
n°049/2017, para restitui-lo a Sra. Geralda Aguiar Vitorio Barbosa. 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 à proprietária 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. A partir da data da assinatura do presente 
Termo não remanescem obrigações relativas ao imóvel em epígrafe que não estejam previstas no presente ajuste. À Subdireção Geral 
para as devidas providências. 

Maceió, 31 de janeiro de 2019. 

Des. TUTMÉS AIFIAN 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°2018/12216). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E GERALDA AGUIAR VITORIO BARBOSA 

DO OBJETO: O presente termo tem por finalidade a entrega definitiva do imóvel situado na Avenida Ventura de Farias, 600 - 
Eldorado, Município de Arapiraca/AL, destinado ao funcionamento do 2° Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Arapiraca/AL, 
objeto do Contrato n° 049/2017, firmado com a Sra. Geralda Aguiar Vitorio Barbosa. 

DAS PENDÉNCIAS: 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 â 
proprietária 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. 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 
e, 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 pela proprietária do laudo de avaliação do imóvel descrito na Cláusula Primeira do presente 
Termo, objeto do Contrato n°049/2017. §2° Uma vez apresentado o laudo pela proprietária, as partes se comprometem a pactuar, para 
alinhamento dos valores eventualmente devidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas à Locadora, no prazo de até 10 (dez) 
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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 

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 â 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, 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. 

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 TENÓRIO 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 Clausula 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. 

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 TENÓRIO CAVALCANTE 
Locador 
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