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TERCEIRO TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO N° 047/2014, 
CELEBRADO ENTRE O PODER 
JUDICIÁRIO DE ALAGOAS E A 
SENHORA VERA JATOBÁ 
CASTRO. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, n° 319, Centro, Maceió/AL, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 12.473.062/0001-08, neste ato representado pelo seu Presidente, 
Desembargador JOÃO LUIZ AZEVEDO LESSA, doravante denominado LOCATÁRIO, e 
Senhora VERA JATOBÁ CASTRO, inventariante do espólio do Senhor Geraldo Vasconcelos 
de Castro, inscrita no CPF sob o n° 729.763.494-87, residente e domiciliada no Município de 
Maceió/AL, doravante denominada LOCADORA, neste ato representada pelo Senhor 
GERALDO VASCONCELOS DE CASTRO JÚNIOR, conforme procuração anexa aos autos 
do Processo Administrativo n° 03449-2.2013.001, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo n° 2016-7977, resolvem aditar este termo ao Contrato n° 047/2014, pelas 
cláusulas e condições seguintes: 

DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Termo Aditivo tem como objeto a supressão de valor do 
Contrato if 047/2014, celebrado com a Senhora Vera Jatobá Castro, cujo objeto é a locação do 
imóvel situado na Rua Alcino Casado, n° 13, Centro, no Município de Maceió/AL, destinado a 
abrigar a 29a Vara Cível da Capital — Conflitos Agrários. 
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DA DOTAÇÃO ORÇAM111:NI'ÁRIA 

CLÁUSULA SEGUNDA - As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do 
PROGRAMA DE TRABALHO: 02.122.0003.2431.0000 — Manutenção dos Órgãos do Poder 
Judiciário — 10  GRAU, PTRES: - 20004, PI: - 4930, FONTE — 0100 — Recursos Ordinários, 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90-36 — Outros serviços de terceiros — Pessoa Física. 

 

DO VALOR 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - A contraprestação pecuniária mensal do contratante, estabelecida no 
2° Termo Aditivo, passará de R$ 7.394,27 (sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte 
sete centavos) para o valor de R$ 6.394,27 (seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte 
e sete centavos), alterando a Cláusula Décima do Contrato n° 047/2014, de modo que o valor 
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global anual do contrato passará a ser de R$ 76.731,24 (setenta e seis mil, setecentos e trinta e 
quatro reais e setenta e dois centavos). 

DA SUPRESSÃO 
CLÁUSULA QUARTA - O presente termo aditivo terá seu valor mensal suprimido em 13,52% 
que incidirá sobre o valor reajustado, previsto na Cláusula Terceira — Do Valor do 20  Termo 
Aditivo, de modo que o valor mensal passará de R$ 7.394,27 (sete mil, trezentos e noventa e 
quatro reais e vinte e sete centavos) para o valor de R$ 6.394,27 (seis mil, trezentos e noventa e 
quatro reais e vinte e sete centavos), a partir do mês de outubro de 2016. 

DA MANITTENÇA0 DOS VALORES 

CLÁUSULA QUINTA — O Contrato n° 047/2014 permanecerá sem reajuste até o dia 01 
(primeiro) de maio de 2017 (dois mil e dezessete). 

Parágrafo único. Após a referida data, o Contrato poderá ser reajustado, sem prejuízo de nova 
negociação, desde que precedida de avaliação prévia de compatibilidade com os valores 
praticados no mercado, observando-se a disponibilidade orçamentária do Locatário que será 
tomada como parâmetro de análise para eventual concessão, hipótese em que será utilizada como 
base de cálculo o valor de R$ 7.394,27 (sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte e sete 
centavos) previstos originariamente no 2° Termo Aditivo. 

DA RATIFICAÇÃO 

CLÁUSULA SEXTA - Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, 

naquilo que não contrariem o presente aditivo. 

DA PUBLICAÇÃO 

CLÁUSULA SÉTIMA - O Contratante providenciará a publicação deste Termo Aditivo, no 
Diário Eletrônico da Justiça do Estado de Alagoas, conforme determina o parágrafo único, do 

art. 61, da Lei n°. 8.666/93. 

E, para firmeza, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, assinam o 

presente, em cinco vias de igual teor e forma, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. 

DO FORO 

CLÁUSULA OITAVA - 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. 

'vo em 02 
lido e 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Ad 
(duas) vias de igual teor, para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual depo 
achado conforme, perante duas testemunhas a todo o ato presente, vai pelas partes 
quais se obrigam a cumpri-lo. 
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Maceió, o j de 	 de 2016. 

Des. JOÃO LUIZ AZE jEDO LESSA 
Presidente do Tribunal de Justiç do Estado de Alagoas 

Locatário 

Testemunhas: 

Nome: 
CPF: 
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Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 
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SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo Virtual n° 2016/7977 
Assunto: 3° Termo Aditivo ao Contrato n° 047/2014. 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo administrativo em Epígrafe, consubstanciado no Parecer GPAPJ n° 1185/2016, 
emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalicio, AUTORIZO a celebração do 3° Termo Aditivo ao Contrato n° 047/2014, 
celebrado com a Sra.VERA JATOBÁ CASTRO, representada pelo Senhor GERALDO VASCONCELOS DE CASTRO JÚNIOR, conforme 
procuração anexa aos autos do Processo Administrativo n° 03449-2.2013.001, que tem por objeto a locação do imóvel situado na Rua 
Alcino Casado, n° 13, Centro, no Município de Maceió/AL, destinado a abrigar a 29a Vara Cível da Capital Conflitos Agrários, para 
supressão do valor mensal do contrato no percentual de 13,52% (treze vírgula cinquenta e dois por cento), de modo que o valor mensal 
do contrato passará de R$ 7.394,27 (sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos) para R$ 6.394,27 (seis mil, 
trezentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos), a partir do mês de outubro de 2016. 

O Contrato n° 047/2014 permanecerá sem reajuste até o dia 01 (primeiro) de maio de 2017 (dois mil e dezessete). Após a referida 
data, o Contrato poderá ser reajustado, sem prejuízo de nova negociação, desde que precedida de avaliação prévia de compatibilidade 
com os valores praticados no mercado, observando-se a disponibilidade orçamentária do Locatário que será tomada como parâmetro 
de análise para eventual concessão, hipótese em que será utilizada como base de cálculo o valor de R$ 7.394,27 (sete mil, trezentos e 
noventa e quatro reais e vinte e sete centavos) previstos originariamente no 2° Termo Aditivo. 

Se revela indispensável a apresentação das certidões negativas de débitos devidamente atualizadas, declaração que comprove a 
inexistência de vínculo 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 a empresa 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 as devidas providências. 

Maceió, 1° de dezembro de 2016. 

DES. JOÃO LUIZ AZEVEDO LESSA 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 047/2014 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2016/7977) 

DAS PARTES: O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A EMPRESA PRINTPAGE COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA-ME. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a supressão de valor do Contrato n° 047/2014, celebrado com a Senhora 
Vera Jatobá Castro, cujo objeto é a locação do imóvel situado na Rua Alcino Casado, n° 13, Centro, no Município de Maceió/AL, 
destinado a abrigar a 29° Vara Cível da Capital Conflitos Agrários. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do PROGRAMA DE TRABALHO: 
02.122.0003.2431.0000 Manutenção dos órgãos do Poder Judiciário 1° GRAU, PTRES: -20004, PI: -4930, FONTE 0100 Recursos 
Ordinários, ELEMENTO DE DESPESA: 33.90-36 Outros serviços de terceiros Pessoa Fisica. 

DO VALOR: A contraprestação pecuniária mensal do contratante, estabelecida no 2° Termo Aditivo, passará de R$ 7.394,27 (sete 
mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos) para o valor de R$ 6.394,27 (seis mil, trezentos e noventa e quatro reais 
e vinte e sete centavos), alterando a Cláusula Décima do Contrato n° 047/2014, de modo que o valor global anual do contrato passará a 
ser de R$ 76.731,24 (setenta e seis mil, setecentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos). 

DA SUPRESSÃO: O presente termo aditivo terá seu valor mensal suprimido em 13,52% que incidirá sobre o valor reajustado, 
previsto na Cláusula Terceira Do Valor do 2° Termo Aditivo, de modo que o valor mensal passará de R$ 7.394,27 (sete mil, trezentos e 
noventa e quatro reais e vinte e sete centavos) para o valor de R$ 6.394,27 (seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte e sete 
centavos), a partir do mês de outubro de 2016. 

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

Maceió, 1° de dezembro de 2016. 

Des. JOÃO LUIZ AZEVEDO LESSA 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 
Locatário 

GERALDO VASCONCELOS DE CASTRO JÚNIOR 
Procurador da Sra. Vera Jatobá de Castro 

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

Corregedoria 

Chefia de Gabinete 

Ofício n°. 114/2016 
Requerente: Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Alagoas - SERJAL 
Objeto: Concurso de Remoção de Servidor 

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. SOLICITAÇÃO DO SERJAL. NOVO CONCURSO DE REMOÇÃO. CARGO DE AUXILIAR 
JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO. 

DECISÃO 
Trata-se de expediente formulado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Alagoas — SERJAL, por meio do 

qual solicita a realização de um novo concurso de remoção para o cargo de Auxiliar Judiciário. 
Fundamenta o pleito em apreço no fato de que após o encerramento do primeiro concurso, comarcas mais próximas da capital, das 

quais alguns auxiliares foram removidos, poderão ser do interesse de outros servidores que ocupam o mesmo cargo. 
Quanto ao Concurso de Remoção de Servidores de 1°  Instância (auxiliares judiciários), impende destacar que as unidades 

judiciárias contempladas pelos Editais n° 01 e n° 02/2016, publicados por essa Corregedoria, foram selecionadas após a realização de 
estudos criteriosos, os quais levaram em consideração, além da carência de servidores nas unidades, dados técnicos relativos á entrada 
(distribuição e redistribuição) de processos nas Varas/Juizados, visto que a Resolução n° 09, de 04 de setembro de 2012, dispõe em seu 
art. 2° sobre as hipóteses em que haverá alteração na composição inicial do quadro de pessoal de uma unidade jurisdicional, com base 
nesses indicativos. 

Ressalto que após a publicação do Edital n° 05, de 17 de novembro de 2016, que homologou o resultado final do Concurso de 
Remoção 2016 para o Cargo de Auxiliar Judiciário, após a expiração do prazo para impugnações e desistências, conforme as regras 
previstas no Edital n°01, de 04 de outubro de 2016 e Edital n°02, de 20 de outubro de 2016, foi constatado por esta Corregedoria-Geral 
que algumas vagas ofertadas não foram preenchidas, bem como que algumas unidades judiciárias já carentes perderam servidores. 

Assim, pelo exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Alagoas — SERJAL, 
no sentido de que novo concurso de remoção para o cargo de Auxiliar Judiciário seja promovido pela CGJ. 

Publique-se. 
Intimações necessárias. 
Cumpra-se. 

Maceió, 01 de dezembro de 2016. 

Desembargador Klever Rêgo Loureiro 
Corregedor-Geral da Justiça 

PROVIMENTO N° 46, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016. 

Cria o Banco de Administradores Judiciais no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e 
adota providências correlatas. 

O CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS EM SUBSTITUIÇÃO, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a nomeação e a atividade dos Administradores Judiciais para atuarem em 
processos de recuperação judicial e falência, nos termos dos arts. 21, 52, I e 99, IX, da Lei n. 11.101, de 09 de fevereiro de 2005; 

CONSIDERANDO o caráter multidisciplinar da atividade de Administrador Judicial, bem como a complexidade das demandas 
relacionadas à matéria regida pela Lei n. 11.101/05, 

CONSIDERANDO ser imprescindível estabelecer mecanismos de contribuição para o aprimoramento, transparência e impessoalidade 
dos processos de recuperação judicial e falência, cujo objetivo deve ser a proteção da unidade produtiva e dos credores; 

CONSIDERANDO que o critério de escolha do administrador judicial não deve ser pautado tão somente na análise individual e 
particular do magistrado que preside o processo de recuperação judicial ou falência, mas na indicação de profissional idôneo, 
compromissado com os valores éticos e princípios eleitos pelo legislador; 

CONSIDERANDO ser atribuição da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas conferir aos magistrados meios adequados 
para que exerçam da melhor forma o seu mister funcional; 

RESOLVE: 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1° Criar o Banco de Administradores Judiciais no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, estabelecendo 
procedimentos para o credenciamento de profissionais e empresas especializadas para atuarem em processos de falência e recuperação 
judicial. 

DO CREDENCIAMENTO 

Art. 2° O credenciamento dos profissionais e empresas especializadas será instituido, por meio de cadastro eletrônico, em ferramenta 
disponibilizada no endereço eletrônico da Corregedoria: www.tjal.jus.br/corregedoria.  

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