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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 22

 

Estabelece os procedimentos operacionais para a aquisição, incorporação e regularização patrimonial de bens
imóveis em nome da União.

 

O SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e com
fundamento no disposto nos arts. 41 e 42 do Anexo I do Decreto nº 8.818/2016, de 21 de julho de 2016,
nos arts. 5º, inciso LXXVIII, 20, inciso I, e 37, caput, da Constituição Federal, e na Lei nº 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, que informam a celeridade e eficiência como princípios fundamentais da Administração
Pública, resolve:

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

 
Seção I

Do Objeto e Conceitos

Art. 1º   A aquisição, a  incorporação e a  regularização patrimonial de bens  imóveis em
nome  da União  obedecerão  aos  procedimentos  técnicos  e  administrativos  estabelecidos  nesta  Instrução
Normativa  –  IN,  em  consonância  com  a  legislação  vigente  e  os  princípios  aplicáveis  à  Administração
Pública.

Parágrafo  único.  Não  são  alcançadas  por  esta  IN  as  atividades  de  incorporação  de
imóveis atribuídos à União pelos incisos II a XI do art. 20 da Constituição Federal.

Art. 2º  Para fins do disposto nesta IN considerase:
I  acessão: tudo quanto se incorporar ao solo natural ou artificialmente;
II  adjudicação:  ato  judicial  mediante  o  qual  se  declara  e  se  estabelece  que  a
propriedade de um bem imóvel se transfere de seu primitivo dono para a União;
III  aquisição: o conjunto de procedimentos, medidas e atos em virtude do qual se
autoriza  e  opera  a  transferência  ou  a  constituição  pela  União  de  direitos  reais  ou
possessórios sobre bens imóveis, podendo ser:
a)  compulsória:  aquela  que  independe  da  autorização  ou manifestação  prévia  da  SPU

para sua efetivação; e
b)  voluntária:  aquela  decorrente  de  ato discricionário da SPU ou do órgão  interessado

com observância dos aspectos de conveniência e oportunidade administrativas.
IV  averbação:  lançamento  numerado  e  sequencial,  indicando  resumidamente  os
atos e outras ocorrências que por qualquer modo alterem a matrícula ou os dados nela
constantes;
V  benfeitoria: obras de melhoramento e conservação de coisa  já  existente ou  já
incorporada  ao  imóvel  realizada  mediante  a  intervenção  do  proprietário,  possuidor  e
detentor;
VI  compra:  modo  de  aquisição  voluntária  mediante  acordo  entre  as  partes  e
contraprestação pecuniária;
VII  desdobro:  forma de  fracionamento do  solo por  qual  se  subdivide um  lote  em
dois ou mais novos lotes, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não
implique  na  abertura  de  novas  vias  e  logradouros  públicos,  nem  no  prolongamento,
modificação ou ampliação dos já existentes;
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VIII  desmembramento:  forma de  parcelamento  do  solo  urbano  prevista  na Lei  n°
6.766, de 19 de dezembro de 1979, por qual se subdivide uma gleba em lotes destinados
à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na
abertura de novas vias e  logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou
ampliação dos já existentes;
IX  destaque de gleba pública: forma de fracionamento do solo prevista no § 7º do
art. 176 da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1979, por qual se destaca de uma gleba
pública uma ou mais parcelas, as quais originarão novos imóveis com matrícula própria, 
mantendose  a  área  remanescente  na  matrícula  originária,  sem  a  necessidade  de
retificação imediata desta;
X  direito de superfície: direito real regulado pela Lei nº 10.257, de 10 de janeiro
de 2001, e pelo Código Civil de 2002, que confere ao superficiário o direito de utilizar o
solo,  o  subsolo  e/ou  o  espaço  aéreo  de  terreno  alheio,  por  tempo  determinado  ou
indeterminado,  gratuito  ou  oneroso,  com  possibilidade  de  transmissão  por  ato  “entre
vivos” ou causa mortis;
XI  direito real: poder direto e imediato exercido sobre um imóvel, e que gera uma
relação  direta  entre  a  pessoa  e  o  bem,  identificado  principalmente  por  sua  eficácia
absoluta e por sua oponibilidade contra terceiros;
XII  domínio pleno: direito que reúne nas mãos de um mesmo titular os direitos de
utilização, gozo e de disposição de determinado bem imóvel;
XIII  domínio útil: direito exercido pelo foreiro quando da constituição da enfiteuse,
que garante ao titular o exercício de todas as faculdades inerentes à posse, uso e gozo do
bem, correspondendo a 83% (oitenta e três por cento) do valor da domínio pleno no caso
de imóvel da União;
XIV  domínio direto: direito que remanesce com o proprietário do imóvel quando da
constituição da enfiteuse, que permanece com o proprietário do imóvel, correspondendo
a 17% (dezessete por cento) do valor da domínio pleno nos casos de imóveis da União;
XV  fusão:  também  denominada  de  remembramento  ou  unificação,  consiste  na
junção  de  dois  ou  mais  imóveis  contíguos  e  pertencentes  ao  mesmo  proprietário,
formando um único imóvel, com nova denominação e matrícula, conforme previsto nos
arts. 234 e 235 da Lei nº 6.015, de 1973;
XVI  fracionamento do solo: procedimentos de subdivisão do solo, podendo ser feito
mediante desdobro ou destaque de gleba pública, não contemplados na Lei n° 6.766, de
19 de dezembro de 1979, dispensado dos procedimentos específicos do registro especial;
XVII  gleba: terreno ainda não parcelado;
XVIII  imóvel: o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural e artificialmente, podendo
constituir:
a) o terreno, com ou sem construção;
b) cada unidade oriunda de parcelamento de terreno; e
c) cada unidade distinta de empreendimento imobiliário que instituir condomínio;
XIX  incorporação:  o  conjunto  de  procedimentos,  medidas  e  atos  necessários  ao
cadastro  e  inserção    nos  sistemas  corporativos  da SPU e  nos Cartórios  de Registro  de
Imóveis, de direitos reais ou possessórios sobre bens imóveis adquiridos pela União;
XX  lavratura:  procedimento  por  qual  se  gera  o  título  aquisitivo  para  fim  de
ingresso no livro próprio da SPU, admitida a geração eletrônica;
XXI  lote: terreno urbano resultante de parcelamento;
XXII  loteamento: forma de parcelamento do solo urbano prevista na Lei n° 6.766, de
19  de  dezembro  de  1979,  por  qual  se  subdivide  uma  gleba  em  lotes  destinados  à
edificação,  com  abertura  de  novas  vias  de  circulação,  de  logradouros  públicos  ou
prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes;
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XXIII  matrícula: lançamento numerado efetuado pelo Registrador de Imóveis no livro
2 do cartório,  chamado Livro de Registro Geral,  que  cadastra o  imóvel descrevendoo
fisicamente e nominando seu proprietário;
XXIV  parcelamento: procedimento de subdivisão do solo urbano previsto na Lei n°
6.766, de 19 de dezembro de 1979, mediante loteamento ou desmembramento, sujeito ao
registro especial.  
XXV  patrimônio:  conjunto  de  direitos  e  obrigações  suscetíveis  de  valoração
pecuniária;
XXVI  posse: exercício de fato de alguns dos direitos  inerentes à propriedade, podendo
ser:
a)  direta: aquela em que o possuidor tem o controle material do bem, ou seja, exerce de
forma imediata e plena alguns dos direitos da propriedade; ou
b) indireta: aquela exercida pelo possuidor que autorizou o controle material ou o uso do
bem a outrem;
XXVII   propriedade: direito de usar, gozar e dispor do bem imóvel, como de reavêlo
do poder de quem quer que  injustamente o possua ou o detenha, abrangendo o solo, o
subsolo e o espaço aéreo, até o limite de sua possibilidade de exercício útil;

XXVIII    recebimento em doação: modo de aquisição voluntária mediante acordo entre
as partes, em que um terceiro, por liberalidade, transfere para União a propriedade de bem
imóvel, com ou sem encargos;

XXIX    registro: lançamento numerado e sequencial efetuado na folha do livro 2 do
cartório de registro de imóveis, logo abaixo do lançamento da matrícula, indicando
resumidamente os negócios jurídicos de constituição, extinção e transferência dos direitos
reais que recaem sobre o imóvel matriculado;

XXX    registro especial: conjunto de regras e exigências aplicáveis ao registro
imobiliário do parcelamento do solo urbano, previsto no art. 18 da Lei n° 6.766, de 19 de
dezembro de 1979;

XXXI    registro por apossamento vintenário: forma originária e voluntária de
aquisição da propriedade de bem imóvel decorrente da posse por órgão da União ou
unidade militar, por intervalo contínuo de, no mínimo, vinte anos, sem interrupção nem
oposição de terceiros, com fundamento no art. 1º, inciso II, da Lei nº 5.972, de 1973;

XXXII    regularização patrimonial: conjunto de procedimentos, medidas e atos
necessários à retificação, complementação ou atualização de dados cadastrais e atos
pertinentes à aquisição ou incorporação de  bens imóveis em nome da União;

                              XXXIII    rerratificação: ato de retificar em parte um contrato, certidão  ou outro
instrumento e de ratificar os demais termos não alterados;

XXXIV    reversão: ato de retornar ao patrimônio da União imóvel e respectivos direitos
transferidos a terceiro, em função de descumprimento de condição pactuada ou outra
hipótese prevista em lei;

XXXV    transcrição: ato de transferência de propriedade anotado em livro próprio no
sistema de registro anterior à Lei nº 6.015, de 31 de dezembro 1973;

 XXVI    usucapião judicial: forma originária e voluntária de aquisição da propriedade
de bem imóvel pela posse e com observância dos requisitos previstos em lei;

                              XXXVII    valor venal: valor real para fins de venda do imóvel que, eventualmente, pode
corresponder ao valor fiscal.
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Art. 3º  Constituem modos de aquisição imobiliária objeto desta IN:

I    a compra;

II    o recebimento por doação;

III    a sucessão por extinção de entidades da Administração Pública Federal, bem como
de empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos da legislação que a
determinar;

IV   a determinação judicial;

V   o registro por apossamento vintenário; e

VI   a usucapião judicial.

Parágrafo único. A enumeração das modalidades de aquisição previstas neste artigo não
prejudica a eleição de outros procedimentos disponíveis na legislação capazes de regularizar a aquisição
da propriedade e outros direitos imobiliários em favor da União.

Art.  4º    São  direitos  sobre  bens  imóveis  passíveis  de  aquisição  e  incorporação  ao
patrimônio da União, dentre outros:

I  a propriedade;

II   o direito de superfície;

III   o domínio útil;

IV    a concessão de direito real de uso  CDRU; e

V   a posse.

§ 1º Não será admitida a aquisição da posse, com possibilidade ou não de constituição da
propriedade por usucapião, na modalidade prevista no inciso I do art. 3º desta IN.

§  2º  Não  será  admitida  a  aquisição  de  acessão  desvinculada  do  solo  no  qual  estiver
aderida, exceto quando por concessão ou transferência de direito de superfície.

§ 3º Na hipótese de aquisição de acessão desvinculada do solo por determinação legal, a
SPU/UF deverá adotar uma das medidas abaixo, sem prejuízo de outras devidamente fundamentadas:

I   providenciar a aquisição do terreno sobre o qual a acessão esteja localizada; ou

II   transferir a acessão ao respectivo proprietário do terreno.

§ 4º Na hipótese de aquisição de domínio útil de  imóvel com fundamento no art. 103,
inciso II, do DecretoLei nº 9.760, de 1946, deverá ser formalizada a extinção do respectivo aforamento.

Seção II
Dos Objetivos e Diretrizes Gerais

Art.  5º    São  objetivos  fundamentais  da  regulação  das  atividades  de  aquisição,
incorporação e regularização patrimonial de bens imóveis em nome da União:

I   dotar de maior segurança jurídica, transparência, simplicidade e celeridade os atos e
procedimentos de gestão patrimonial;

II   possibilitar o controle eficiente e eficaz dos imóveis e a efetividade dos respectivos
direitos adquiridos;

III   possibilitar a consolidação das contas nacionais mediante o conhecimento e controle
dos bens imóveis e respectivos direitos adquiridos; e
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IV   contribuir para a racionalização dos gastos públicos com aquisição de imóveis.

Art. 6º   A aquisição, a  incorporação e a  regularização patrimonial de bens  imóveis em
nome da União observarão as seguintes diretrizes, além daquelas estipuladas no art. 2º, parágrafo único, da
Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999:

I   condicionamento das aquisições voluntárias à demonstração do efetivo interesse
público;

II   preferência pela aquisição e constituição do direito da propriedade aos demais
direitos;

III   cadastro, controle e contabilização dos diferentes direitos sobre os bens imóveis
adquiridos pela União;

IV   aderência das ações de aquisição, incorporação e regularização patrimonial às
prioridades da Administração Pública Federal e às metas estratégicas da SPU;

V   padronização dos modelos e formulários para procedimentos de aquisição,
incorporação e regularização patrimonial; e

VI   controle e avaliação sistemática da aplicação e aplicabilidade das normas pertinentes
às atividades de aquisição, incorporação e regularização patrimonial, visando à evolução e
ao aperfeiçoamento contínuo das mesmas.

Seção III
Das Competências

Art.  7º    Constitui  competência  da  Secretaria  do  Patrimônio  da União  à  execução  das
atividades de aquisição,  incorporação e  regularização patrimonial de  imóveis em nome da União objeto
desta IN, inclusive daquelas que têm por objeto a posse ou direitos reais limitados.

Parágrafo  único.  No  âmbito  da  SPU,  as  competências  referidas  no  caput  estão  assim
distribuídas:

I   à CoordenaçãoGeral de Incorporação e Regularização Patrimonial: coordenar,
controlar e orientar as atividades de aquisição, incorporação e regularização patrimonial
de imóveis;

II   às Superintendências do Patrimônio da União nos Estados – SPU/UF: executar as
atividades de aquisição, incorporação imobiliária e  regularização patrimonial, em
conformidade com este normativo e a legislação pertinente.

Art. 8º  A competência para autorização dos atos de aquisição e incorporação imobiliária
constam do Anexo I desta  IN,  sem prejuízo da observância de eventuais alterações em  instrumentos de
delegação publicados em data posterior à deste normativo.

§1º Fica delegada aos Superintendentes do Patrimônio da União a competência para a
prática  dos  atos  necessários  à  incorporação  de  imóveis  adquiridos  em  nome  da  União,  nas  diversas
modalidades, ressalvados aqueles previstos em legislação específica a determinada autoridade pública.

§2º  Na  aquisição  por  compra,  mediante  autorização  expressa  do  Superintendente  do
Patrimônio da União e sem prejuízo de outras atividades, caberá ao órgão interessado da Administração
Pública Federal – APF Direta:

I – a execução do procedimento licitatório ou de dispensa deste para o fim de aquisição
por compra;

II – a avaliação do imóvel, homologando o respectivo laudo, quando couber;

III – a promoção das publicações necessárias, entre elas a do extrato de dispensa de
licitação; e
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IV – a elaboração da minuta do contrato de compra e venda, utilizando o modelo
fornecido pela SPU, bem como o encaminhamento desta ao órgão de assessoramento
jurídico competente.

§3º A  autorização  de  que  trata  o  §2º  deste  artigo  deverá  ser  previamente  anuída  pelo
Secretário do Patrimônio da União e será formalizada mediante portaria do respectivo Superintendente do
Patrimônio da União, que conterá dispositivo fazendo menção expressa à necessidade do órgão autorizado
observar as disposições estabelecidas nesta IN, sem prejuízo de outros atos legais e orientações expedidas
pela SPU.

 
CAPÍTULO II

Dos Procedimentos de Aquisição
Seção I

Dos Procedimentos Gerais
 

Art.  9º   Cada processo  administrativo de  aquisição  terá por objeto um único  imóvel  e
como interessado:

I   o órgão da Administração Pública Federal requerente, quando se tratar de aquisição
voluntária solicitada à SPU; ou

II   a própria SPU/UF, quando se tratar de aquisição compulsória ou destinada ao
atendimento de interesse do próprio órgão.

§  1º  Poderá  ser  constituído  um  único  processo  para  a  aquisição  de  imóveis  com
matrículas distintas, desde que as áreas sejam contíguas ou parte de um único condomínio, e pertencente a
um único proprietário.

§  2º Estando o  imóvel  localizado  em mais  de um estado,  e  na  impossibilidade de  seu
desmembramento  prévio,  competirá  à  Superintendência  em  que  estiver  localizada  sua  maior  parcela  a
instrução e condução do respectivo processo de aquisição.

§  3º  Na  hipótese  do  §2º  deste  artigo,  deverá  a  unidade  que  conduzir  o  processo
encaminhar  cópia  deste  às  demais  Superintendências  envolvidas  para  as  providências  necessárias  ao
registro dos respectivos imóveis nos cartórios competentes.

§4º  Para  execução  dos  principais  procedimentos  de  aquisição  imobiliária  deverão  ser
observados os prazos máximos constantes do Anexo XXXII desta IN.

Art. 10  São requisitos básicos da aquisição de imóveis e respectivos direitos em nome
da União:

I   a  capacidade plena do agente transmitente, no caso das aquisições por acordo entre as
partes;

II   condições de alienabilidade e disponibilidade do bem;

III       demonstração do atendimento dos critérios de racionalidade de uso do imóvel
proposto, quando destinado à implantação ou funcionamento de órgão da APF;

IV       a fixação do preço, quando se tratar de aquisição onerosa; e

V        a adequada identificação e caracterização do bem.

§ 1º Considerase plenamente capaz aquele assim considerado pela legislação civil.
§ 2º Para  efeito do disposto no  inciso  II  do  caput,  não  são  considerados  alienáveis ou

disponíveis os imóveis:
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I   de família, entendido como aqueles destinados à residência da família, que só podem
ser alienados à União com o consentimento judicial, a pedido dos interessados e ouvido o
Ministério Público;

II   gravados com cláusula de inalienabilidade, admissível nas doações e nos testamentos;

III   declarados  indisponíveis  por decisão judicial; ou

IV   afetados para uso especial do poder público ou  uso comum do povo.

§  3º.  Para  comprovação  da  condição  de  que  trata  o  inciso  III  do  caput  deverão  ser
observados os critérios e dimensões estabelecidos na Portaria SPU nº 241, de 20 de novembro de 2009,
sem prejuízo de outros baixados pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

§  4º  Para  efeito  do  inciso  V  do  caput,  a  identificação  e  a  caracterização  serão
consideradas adequadas quando obtidas a partir de planta e memorial descritivo contendo as coordenadas
georreferenciadas dos vértices definidores dos limites do imóvel.

§ 5º Para atendimento do § 4º deste artigo deverão ser observados:

I   quando imóveis urbanos, as disposições presentes no art. 176, § 1º, inciso II, item 3,
alínea "b", da Lei nº 6.015, de 1973, somadas às orientações técnicas expedidas pela área
competente da SPU quanto ao georreferenciamento de imóveis;

II   em se tratando de imóveis rurais, as disposições presentes no art. 176, § 1º,
inciso II, item 3, alínea "a", e §§ 3º a 6º da Lei nº 6.015, de 1973, além de outras regras
aplicáveis a bens de mesma natureza.

§ 6º. Para fins desta IN, na atividade de caracterização de imóveis adquiridos em nome
da União, é necessária, quando for o caso, a apresentação de anotação de responsabilidade técnica  ART
no respectivo conselho de fiscalização profissional.

Art. 11  Constituem títulos pelos quais se efetivará e formalizará a aquisição dos direitos
reais  e  possessórios  sobre  bens  imóveis  pela  União  aqueles  indicados  no  Anexo  I  desta  IN,  por
modalidade de aquisição imobiliária.

§ 1º Os  atos de  aquisição  formalizados por meio de  contratos  serão  lavrados  em  livro
próprio  da  respectiva  SPU/UF,  admitida  a  modalidade  eletrônica  de  lavratura,  realizada  em  sistema
corporativo da SPU.

§  2º  Compete  ao  respectivo  Superintendente  do  Patrimônio  da  União  autorizar  a
lavratura dos contratos de aquisição que tenham por objeto imóvel adquirido em nome da União.

§ 3º Os contratos de aquisição lavrados deverão consignar:

I   identificação da data e local de sua assinatura;

II   identificação, qualificação e ateste da capacidade de todos os participantes do
contrato;

III   manifestação clara de vontade das partes e dos intervenientes;

IV   as cláusulas aplicáveis previstas no art. 55 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
de acordo à respectiva modalidade de aquisição, no que couber;  e

V   apresentação dos documentos e das certidões mencionadas nos incisos I, III, IV e  V
do art. 1º do Decreto nº 93.240, 9 de setembro de 1986.

§ 4º Os títulos aquisitivos lavrados pela SPU terão força de escritura pública de acordo
com o art. 74 do DecretoLei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946.

§  5º  A  publicação  no  Diário  Oficial  da  União  dos  extratos  de  contratos  e  de  seus
aditamentos tendo por objeto a aquisição de imóveis constitui condição indispensável para a eficácia dos
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mesmos, devendo ser providenciada até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, nos termos
do art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.

§ 6º Os títulos aquisitivos não formalizados por meio de contrato devem ser arquivados
na SPU/UF em que se localizar o imóvel.

§ 7º Nos títulos aquisitivos e respectivos atos autorizativos fica dispensada a descrição e
caracterização do imóvel urbano, desde que estes elementos constem da certidão do Cartório de Registro
de Imóveis.

§ 8º Na hipótese prevista no §7º deste artigo, o instrumento consignará exclusivamente o
número da matrícula ou da transcrição no Registro de Imóveis, sua completa localização e os documentos
e certidões constantes do art. 1º, §2º, da Lei nº 7.433, de 1985.

 
Seção II

Da Compra
 

Art.  12        O  processo  de  aquisição  imobiliária  por  compra,  cujos  procedimentos
encontramse especificados no Anexo III desta IN, deverá ser autuado a partir do requerimento do órgão
da Administração Pública Federal interessado.

Parágrafo  único.  Na  hipótese  de  aquisição  destinada  ao  atendimento  de  interesse  da
própria SPU, o processo deverá ser autuado a partir de requerimento fundamentado do Superintendente do
Patrimônio da União do Estado de localização do imóvel.

Art. 13   São requisitos para a aquisição imobiliária por compra, sem prejuízo daquelas
previstas no art. 10 desta IN:

I   demonstração da existência de interesse público na aquisição;

II   indisponibilidade de imóvel da União para atendimento da necessidade do órgão
requerente;

III   disponibilidade de recursos financeiros por parte do órgão requerente;

IV   avaliação prévia do imóvel; e

V   adoção de procedimento licitatório, sob a modalidade de concorrência ou  de dispensa
de licitação, quando for o caso.

§ 1º A comprovação da necessidade ou utilidade de aquisição, bem como dos recursos
financeiros para tanto, recaem sobre o órgão interessado.

§ 2º Deverão constar do requerimento de autorização para compra de imóvel em nome
da União os elementos referidos no Anexo IV desta IN, entre os quais:

I   justificativa da compra, com indicação dos fatores e condicionantes da decisão,
inclusive em relação à opção de locação;

II   indicação da dotação orçamentária disponível para compra do imóvel;

III   declaração de responsabilidade pelo custeio das despesas com o levantamento e
regularização do imóvel, incluindo a avaliação e a obtenção de certidões e documentações
necessárias;

IV   declaração de que o órgão se responsabilizará pelo promoção do procedimento
licitatório, ou a sua dispensa, observando a legislação pertinente e os procedimentos
estabelecidos nesta IN e demais orientações expedidas pela SPU; e

§ 3º As Superintendências do Patrimônio da União deverão utilizar o modelo constante
do Anexo V para avaliação dos requerimentos de autorização para compra de imóvel em nome da União,
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quando não for possível a análise em formulário eletrônico disponível em sistema apropriado da SPU.
Art. 14   O processo de dispensa de licitação, quando executado diretamente pela SPU,

deverá ser instruído com os seguintes elementos, em conformidade com o disposto no art. 26, parágrafo
único, da Lei nº 8.666, de 1993:

I   caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando
for o caso;

II   razão da escolha do imóvel;

III   justificativa do preço; e

IV   documentos referentes ao imóvel e ao seu proprietário, observandose a relação
constante do Anexo II desta IN.      

§ 1º Os elementos a que se referem os incisos I e II do caput deverão estar consignados
no  ato  de  declaração  da  dispensa  de  licitação,  utilizando  para  tanto  o modelo  constante  do Anexo  VII
desta IN.

§ 2º O ato de declaração da dispensa de licitação deverá ser ratificado pelo Secretário do
Patrimônio da União, com posterior publicação na imprensa oficial no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos
do art.26 da Lei nº 8.666, de 1993, utilizandose para tanto o modelo de extrato constante do Anexo VIII
desta IN.

Art.  15     O  certame  para  compra  de  imóvel  em nome da União  obedecerá  às  normas
previstas na legislação vigente sobre licitações e contratos, devendo adicionalmente constar do respectivo
edital:

I   indicação da finalidade da aquisição;

II   direito real objeto da aquisição;

III   especificações das características e condições mínimas do imóvel pretendido, entre
eles, necessariamente, a área do terreno, a área construída e a localização preferencial;

IV   previsão de vistoria de avaliação de imóvel ofertado para confirmação das
informações prestadas pelo licitante;

V   valor máximo da proposta;

VI   para habilitação, a apresentação da documentação relacionada no Anexo II desta IN
referente ao imóvel e ao vendedor; e

VII   previsão do pagamento do preço contratado no ato ou após a assinatura do
respectivo contrato.

§ 1º. Para delimitação da localização preferencial do imóvel deverá ser adotado o bairro
como unidade territorial mínima.

§ 2º. As características e condições mínimas referidas no inciso III do caput deverão ser
objetivas e mensuráveis.

§  3º.  Para  elaboração  do  aviso  e  do  edital  de  licitação  deverá  ser  adotado  como
referência o modelo constante do Anexo X e XI desta IN, respectivamente.

Art. 16   Quando a aquisição por compra for executada diretamente pela SPU, deverá ser
adotado o modelo constante do Anexo XIV para análise técnica do respectivo processo.

Art.  17     Quando  a  aquisição  por  compra  não  for  executada  diretamente  pela  SPU,  o
órgão federal interessado na compra, após obter parecer jurídico aprovando a minuta contratual elaborada
com base em modelo fornecido pela SPU, deverá solicitar à SPU/UF a lavratura e consequente assinatura
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do contrato de compra e venda, aproveitandose do modelo de requerimento constante do Anexo XV desta
IN.

Art. 18     Para formalização da aquisição  imobiliária por compra deverá ser utilizado o
modelo de contrato constante do Anexo XII desta IN.

 Parágrafo único. Para elaboração do extrato de contrato de compra e venda deverá ser
adotado o modelo constante do Anexo XIII desta IN.

 
Seção III

Do Recebimento por Doação
 

Art.  19   O  processo  de  aquisição  imobiliária mediante  recebimento  por  doação,  cujos
procedimentos  encontramse  especificados  no Anexo XVI  desta  IN,  deverá  ser  autuado  na  SPU/UF  a
partir de proposição da pessoa física ou  jurídica proprietária do respectivo  imóvel ofertado, ou ainda do
órgão da Administração Pública Federal interessado na sua utilização.

§  1º.  Na  hipótese  de  aquisição  por  doação  destinada  ao  atendimento  de  interesse  da
própria SPU, o processo deverá ser autuado a partir de requerimento fundamentado do Superintendente do
Patrimônio da União do Estado de localização do imóvel.

§ 2º. Para formalização de proposição de doação deverá ser utilizado o modelo constante
do Anexo XVII desta IN. 

§  3º.  A  documentação  necessária  à  instrução  dos  processos  de  aquisição  mediante
recebimento por doação encontrase relacionada no Anexo II desta IN.

Art.  20    A  avaliação  dos  aspectos  de  conveniência  e  oportunidade  administrativa  da
aceitação  ou  recusa  da  doação  pela  União  deverá  considerar,  além  da  comprovação  dos  requisitos
previstos no art. 10 desta IN:

I   a existência de interesse público, econômico ou social no recebimento do imóvel
ofertado em doação, levandose em conta principalmente as potencialidades, estado físico,
as restrições de uso e ocupação, assim como eventuais ônus ou encargos incidentes sobre
o bem; e

II   na hipótese de doação com encargos, a demonstração, pelo órgão interessado, da
capacidade de cumprimento dos encargos e condições estabelecidas pelo doador, tais
como prazos, vinculação do uso e as obrigações do donatário no tocante a obras e
reformas.

§  1º.  Para  avaliação  dos  aspectos  de  conveniência  e  oportunidade  administrativa
referentes à doação deverá ser utilizado o formulário de análise técnica constante do Anexo XVIII desta
IN,  seguindose  à  publicação  da  respectiva  portaria  de  aceitação  ou  recusa,  adotandose  os  modelos
constantes dos Anexos XIX e XIXA, respectivamente.

§ 2º. Caso o doador  compreenda ente da  administração pública,  de qualquer  esfera de
governo,  será  requerida para  formalização da doação a manifestação  formal do  respectivo  representante
legal quanto à destinação do imóvel e à aceitação da minuta padrão de contrato de doação utilizada pela
SPU.

Art. 21  A existência de ônus ou encargos incidentes sobre o bem ofertado não impede,
necessariamente, a aquisição mediante recebimento por doação.

Parágrafo único. Na hipótese de constatada a conveniência e oportunidade de aceitação
de  doação  de  imóvel  na  situação  referida  no  caput,  deverá  o  órgão  interessado  comprovar  a
disponibilidade de recursos financeiros para arcar com os ônus incidentes.

Art.  22    Para  formalização  da  aquisição  imobiliária mediante  recebimento  por  doação
deverá ser utilizado o modelo de contrato constante do Anexo XX desta IN.

Parágrafo único. Para publicação do extrato de contrato de doação deverá ser adotado o
modelo constante do Anexo XXI desta IN.
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Seção IV
Do Registro por Apossamento Vintenário – RAVI

 

Art.  23   O processo  de  aquisição mediante  registro  por  apossamento  vintenário,  cujos
procedimentos  encontramse  especificados no Anexo XXII  desta  IN,  deverá  ser  autuado  na  SPU/UF  a
partir da solicitação do órgão da Administração Pública Federal ocupante ou possuidor do imóvel.

Parágrafo único. Para formalização da solicitação referida no caput deverá ser utilizado o
modelo constante do Anexo XXIII desta IN, sendo esta dispensada na hipótese prevista no § 3º do art. 24.

Art.  24    São  passíveis  de  aquisição  mediante  registro  por  apossamento  vintenário  os
imóveis  possuídos  ou  ocupados  por  órgãos  da Administração Federal  e  por  unidades militares,  durante
vinte anos, sem interrupção nem oposição, em conformidade com a Lei nº 5.972, de 11 de dezembro de
1973.

§ 1º Poderá a SPU requerer o registro da propriedade mesmo estando o imóvel lançado
em  nome  de  outrem  no  Cartório  de  Registro  de  Imóveis,  cabendo  nesse  caso  ao  Oficial  do  Registro
remeter  o  requerimento  da União  com  a  declaração  de  dúvida  ao  Juiz  Federal  competente  para  decidir
quanto à procedência desta, nos termos do art. 3° da Lei n° 5.972, de 11 de dezembro de 1973.

§  2°  Alternativamente  ao  procedimento  previsto  no  parágrafo  anterior,  a  SPU  poderá
ainda avaliar a possibilidade e conveniência de instruir processo de usucapião judicial para a aquisição da
propriedade do respectivo imóvel, conforme previsto no art. 32 desta IN.

§  3°  Incluemse  entre  os  imóveis  passíveis  de  aquisição  mediante  registro  por
apossamento vintenário aqueles transferidos à União por força da extinção de entidades públicas federais,
considerandose  para  esse  efeito  como  possuidor  ou  ocupante  a  Secretaria  do  Patrimônio  da  União,
enquanto  órgão  representante  da  União  diretamente  responsável  pelo  recebimento,  incorporação  e
administração dos respectivos bens.

§ 4º Serão necessários  os  seguintes  documentos para  fins  de  instrução do processo de
registro por apossamento vintenário:

I   certidão declaratória lavrada pela SPU/UF, atestando a inexistência de contestação ou
de reclamação feita administrativamente, por terceiros, quanto ao domínio e à posse do
imóvel registrando, bem como a destinação pública do imóvel nos últimos vinte anos;

II   declaração do órgão ocupante ou possuidor do imóvel quanto à destinação do bem nos
últimos vinte anos; e

III   certidão de registro do imóvel ou declaração de sua inexistência emitida pelo
Cartório de Registro de Imóveis de sua circunscrição atual e, se for o caso, de sua
circunscrição anterior.

§  5º  Para  elaboração  da  certidão  declaratória  a  que  se  refere  o  inciso  I  do  parágrafo
precedente deverá ser utilizado o modelo constante do Anexo XXIV desta IN.

Art.  25    Servirá  como  título  aquisitivo  da  propriedade  na  modalidade  de  aquisição
mediante registro por apossamento vintenário a portaria de discriminação do respectivo imóvel, expedida
pelo Secretário do Patrimônio da União, conforme art. 3° da Portaria GM/MP n° 54 de 22 de fevereiro de
2016, sendo exigida para sua publicação a manifestação prévia do órgão de assessoramento jurídico.

§  1º  Para  elaboração  da  portaria  de  discriminação  do  imóvel  deverá  ser  utilizado  o
modelo constante do Anexo XXV desta IN.

§  2º  Entre  outras,  deverão  ser  consideradas  como  circunstâncias  de  necessária
publicidade e passíveis de afetar direito de terceiros a existência de:

I   registro anterior em nome de outrem;

II   ações judiciais que discutam o domínio ou a posse do imóvel; e
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III   contratos de cessão de uso, locação ou promessa de transferência de domínio
firmados pelo ocupante ou detentor da posse.

§ 3º No caso de imóvel localizado em mais de um município, cujo uso ou destinação não
possibilite a discriminação e registro de cada parcela conforme divisão territorial, o processo será instruído
para a totalidade da área, devendo ser solicitado o registro em todos os cartórios de suas circunscrições.

Art. 26   A avaliação  técnica da aquisição por registro por apossamento vintenário será
procedida mediante o preenchimento de  formulário específico constante do Anexo XXVI desta  IN,  por
meio do qual se atestará ou não o atendimento dos requisitos necessários.

Seção V
Da Sucessão por Extinção de Entidades da Administração Pública Federal

 

Art. 27   O processo de aquisição decorrente de  sucessão por  extinção de entidades da
administração pública  federal,  cujos procedimentos  encontramse especificados no Anexo XXVII desta
IN, deverá ser instaurado na SPU/UF a partir do recebimento da documentação dos respectivos imóveis ou
relação contendo localização e descrição dos mesmos.

Parágrafo  único.  Competirá  à  SPU/UF  avaliar  a  necessidade  ou  não  da  execução  de
laudo de vistoria técnica para o fim de formalização da aquisição de que trata o caput.

Art. 28  Na hipótese da inexistência de registro de imóvel em nome da entidade extinta,
suas  antecessoras  ou  ainda  da  União,  deverá  a  SPU/UF  avaliar  a  possibilidade  de  adoção  de  uma  das
seguintes alternativas:

I   solicitar ao registro de imóveis competente a abertura de matrícula de parte ou da
totalidade do imóvel urbano com fundamento no art. 195B da Lei nº 6.015, de 1973;

II   instruir processo administrativo visando ao registro por apossamento vintenário,
conforme tratado no art. 23 desta IN;

III   proceder à transferência da posse, com seu registro no sistema corporativo, desde que
seja apenas esse o direito sucedido pela União, ressalvada a hipótese específica prevista
no art. 16, inciso III, da Lei nº 11.483, de 2007; ou

IV   reconhecer a perda da posse, em caráter excepcional, de acordo com os requisitos e
na forma estabelecida neste artigo, desde que o bem não seja de domínio originário da
União ou que a entidade extinta não fosse titular de direito real.

§1º O  domínio  a  que  se  refere  o  dispositivo  que  fundamenta  a  alternativa  prevista  no
inciso I corresponde à capacidade de uso, fruição e disposição de imóvel transferido à União por meio da
legislação, porém sem ingresso no Cartório de Registro de Imóveis.

§2º O requerimento visando à abertura de matrícula na forma prevista no inciso I deverá
ser acompanhado dos documentos elencados no art. 195A, incisos I a III, da Lei n° 6.015, de 1973.

§3º Não sendo possível comprovar a posse do imóvel objeto de inventário do patrimônio
da entidade extinta, poderá a SPU/UF declarar a perda da posse, desde que demonstrada ao menos uma
das seguintes condições:

I   a posse do imóvel por terceiros, se rural;

II   se urbano, a impossibilidade de se comprovar a utilização ou a posse efetiva do
imóvel nos últimos 20 (vinte) anos pela entidade extinta, suas antecessoras ou pela União;

III   a inexistência do bem, comprovada mediante vistoria realizada pela SPU/UF.

§4º São requisitos para configuração da perda da posse com fundamento nos incisos I e
II do §3º deste artigo:
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I   a demonstração de que o imóvel não constitui, por qualquer fundamento legal, bem de
domínio originalmente da União ou de que ela ou seu antecessor seja titular de direito
real;

II   a ausência de interesse público, econômico, ambiental ou social capaz de justificar a
adoção de medidas visando à manutenção do vínculo da União sobre o imóvel;

III   a inexistência de ação judicial em curso que questione qualquer direito sobre o
imóvel e tenha a entidade extinta, suas antecessoras ou a União como parte; e

IV   a falta de atos ou documentos que comprovem o exercício da posse indireta sobre o
imóvel pela entidade extinta, suas antecessoras ou pela União, ou ainda a tolerância
quanto ao uso do bem, tais como contratos de locação, permissão de uso e de promessa de
compra e venda.

§5º  Apenas  a  mera  existência  de  declaração  emitida  pelo  órgão  inventariante  ou  de
informações presentes em cadastros da entidade extinta não é suficiente para comprovar a posse sobre o
imóvel.

§6º Eventual reclamação administrativa quanto à posse feita pela entidade extinta, suas
antecessoras ou pela União, não obsta, por si só, o reconhecimento da perda da posse.

§7º  A  perda  da  posse  deverá  ser  formalizada  por  meio  de  portaria  específica  do
Superintendente  do  Patrimônio  da  União,  a  ser  publicada  no  Diário  Oficial  da  União,  adotandose  o
modelo constante do Anexo XXVIII desta IN.

§8º Configurada a perda da posse, deverá a SPU/UF proceder à devida baixa do bem no
sistema corporativo da SPU.

§ 9º Fica dispensada a declaração de perda da posse havendo decisão judicial definitiva
que a tenha reconhecido em favor de terceiros.

§  10  A  unidade  central  da  SPU,  por  meio  da  Coordenação  Geral  de  Incorporação  e
Regularização Patrimonial, exercerá o controle anual, completo ou por amostragem, do cumprimento dos
requisitos e condições estipulados para declaração da perda da posse.

Art.  29    Constitui  título  aquisitivo  dos  direitos  reais  ou  possessórios  sobre  imóveis
transferidos à União por extinção de entidades da Administração Pública Federal o ato legal, a certidão de
extinção  emitida  pela  Junta  Comercial  ou  Registro  Civil  de  Pessoa  Jurídica,  ou  outro  documento  que
formalizar a respectiva transferência patrimonial.

Quando  o  imóvel  adquirido  por  sucessão  de  entidade  extinta  estiver  registrado  em
cartório  em  nome  desta,  a  análise  técnica  da  aquisição  será  procedida  mediante  preenchimento  de
formulário  específico  constante  do  Anexo  XXIX  desta  IN,  por  meio  do  qual  se  atestará  ou  não  o
atendimento dos requisitos mínimos necessários para sua efetivação.

Parágrafo  único.  A  autorização  de  incorporação  do  imóvel  de  que  trata  o  caput  será
formalizada por meio de despacho do Superintendente do Patrimônio da União, nos termos utilizados no
Anexo XXIX.

Art.  30      Eventuais  débitos  fiscais  e  demais  encargos  incidentes  sobre  o  imóvel
transferido  à  União  por  sucessão  de  entidade  da  Administração  Pública  Federal  não  impedem  a  sua
aquisição,  devendo  ser  informados  à  AdvocaciaGeral  da  União  e  à  ProcuradoriaGeral  da  Fazenda
Nacional.

Seção VI
Da Usucapião Judicial

 

Art. 31   A modalidade de aquisição por usucapião judicial poderá ser adotada pela SPU
quando verificadas as condições previstas em lei.

Art. 32   Caberá à SPU/UF solicitar à unidade da AdvocaciaGeral da União no Estado o
ajuizamento  de  ação  de  usucapião  de  imóvel  ocupado  ou  possuído  por  órgão  ou  entidade  da
Administração Pública Federal.
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§1º O  requerimento dirigido à unidade da AGU deverá  ser  instruído com os  seguintes
elementos, sem prejuízo de outros documentos:

I   declaração do órgão ocupante ou possuidor, atestando a inexistência de contestação ou
de reclamação feita administrativamente, por terceiros, quanto ao domínio e à posse do
respectivo imóvel, bem como o prazo de ocupação e eventuais investimentos de caráter
produtivo ou de interesse social e econômico realizados, acompanhados dos documentos
disponíveis e capazes de auxiliar na sua comprovação;

II   certidão de registro do imóvel ou declaração de sua inexistência emitida pelo Cartório
de Registro de Imóveis de sua circunscrição atual e, se for o caso, de sua circunscrição
anterior;

III   documento hábil que teria transferido ou constituído o domínio em nome da União,
caso não contivesse vício impeditivo;

IV   planta e memorial descritivo do imóvel; e

V   laudo de vistoria do imóvel.

§  2º  O  documento  a  que  se  refere  o  inciso  III  do  §  1º  será  exigido  quando  houver
necessidade de comprovação de justo título.

 
Seção VII

Da Determinação Judicial
 

Art.  33   Constituem possibilidades de  aquisição  imobiliária  por  determinação  judicial,
entre outras:

I   expropriação de glebas nas quais se localizem culturas ilegais de plantas psicotrópicas
ou a exploração de trabalho escravo, nos termos da legislação vigente; e

II   ato judicial de adjudicação visando a satisfazer crédito da União.

Art. 34  O processo de aquisição por determinação judicial será conduzido pela Justiça,
cabendo  à  SPU  atos  e medidas  de  incorporação  do  bem  ao  patrimônio  da União  após  recebimento  da
respectiva sentença transitada em julgado ou carta de adjudicação.

§  1º A SPU/UF,  ao  tomar  conhecimento  de  ajuizamento  de  ação  envolvendo  possível
transferência de bem imóvel para a União, poderá solicitar a indicação de assistente técnico para o fim de
acompanhamento  da  perícia,  oferecendo  quesitos,  protestando  pela  apresentação  de  quesitos
suplementares e pedido de esclarecimentos, se necessários.

§  2º  A  SPU/UF  deverá  solicitar  à  unidade  local  da  AdvocaciaGeral  da  União  que
requeira ao juízo competente a indicação referida no § 1º.

§3º  Caberá  ao  Superintendente  do  Patrimônio  da  União  no  estado  de  localização  do
imóvel manifestarse quanto à adjudicação do respectivo bem ao patrimônio da União.

 
CAPÍTULO III

Dos Produtos e Procedimentos de Incorporação
 

Art.  35      Constituem  produtos  finais  do  processo  de  incorporação  imobiliária  ao
patrimônio da União e condições para reconhecimento da sua execução:

I   os dados dos imóveis e respectivos direitos adquiridos pela União cadastrados no
sistema corporativo da SPU; e
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II   os títulos aquisitivos registrados nos respectivos Cartórios de Registro de Imóveis.

§ 1º O produto de que trata o inciso II do caput não se aplica aos direitos possessórios
sobre  imóveis adquiridos pela União, que poderão ser considerados  incorporados  independentemente do
registro no Cartório de Registro de Imóveis.

§ 2º Para comprovação da conclusão da incorporação imobiliária deverá ser certificado o
acostamento das seguintes peças:

I   certidão de registro do título aquisitivo emitida pelo Registro de Imóveis competente; e

II   espelho do sistema corporativo da SPU correspondente ao imóvel lançado.

§  3º As  peças  e  elementos  processuais  referentes  à  atividade  de  incorporação  deverão
integrar o processo administrativo referente à aquisição imobiliária.

§  4º  Para  execução  dos  principais  procedimentos  de  incorporação  deverão  ser
respeitados os prazos máximos indicados no Anexo XXXII desta IN.

Art.  36      Efetivada  a  incorporação  nos  termos  do  art.  39,  a  SPU/UF,  o  órgão  ou  a
entidade  responsável,  deverá  promover  a  digitalização  e  inserção  no  sistema  corporativo  dos  principais
documentos  do  processo  antes  do  seu  arquivamento,  dentre  eles,  necessariamente,  o  título  aquisitivo
correspondente  e  a  certidão  de  seu  registro  no  Cartório  de  Registro  de  Imóveis,  observada  a  exceção
prevista no §1º do artigo anterior.

 
Seção I

Do Cadastramento no Sistema Corporativo
 

Art. 37   A SPU/UF, o órgão ou a entidade responsável deverá proceder ao lançamento
do  imóvel  adquirido  em  nome  da  União  no  sistema  corporativo  da  SPU,  imediatamente  após  os  atos
indicados no Anexo I, independentemente da efetivação das ações de regularização documental e cartorial
do bem.

§ 1º Até o desenvolvimento e implantação de base de dados única dos imóveis da União,
os bens e  respectivos direitos adquiridos por meio de qualquer uma das modalidades previstas nesta  IN
deverão ser lançados no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União  SPIUnet.

§2º Não se aplica o parágrafo anterior àqueles imóveis cujo cadastro deva ser promovido
diretamente no SIAPA.

§ 3º O  lançamento dos dados mínimos do  imóvel  no  sistema  corporativo da SPU não
caracterizará  a  conclusão  do  processo  de  incorporação,  a  qual  será  configurada  tão  somente  após  o
preenchimento  de  todos  os  campos  necessários  à  qualificação  do  bem  como  “incorporado”  perante  o
sistema, bem como o registro do bem no Cartório de Registro de Imóveis, ressalvado o disposto no art. 36,
§1º, desta IN.

 
Seção II

Do Registro Cartorial
 

Art. 38     Compete ao Superintendente do Patrimônio da União no Estado,  requerer ao
Cartório  de  Registro  de  Imóveis  o  registro  dos  títulos  aquisitivos,  ato  obrigatório  para  efetivação  do
processo de incorporação imobiliária.

Art.  39      O  requerimento  da  União,  dirigido  ao  Oficial  do  Registro  da  circunscrição
imobiliária da situação do imóvel, deverá ser instruído com:

I   o título aquisitivo correspondente acompanhado dos documentos que o integram,
dispensado este no caso de imóvel adquirido por sucessão de entidade extinta; e
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II   planta e memorial descritivo, quando a identificação do imóvel constante no Registro
de Imóveis não atender aos requisitos previstos no art. 176, §1º, inciso II, item 3, da Lei nº
6.015, de 1973.  

§ 1º Na hipótese do  imóvel adquirido por  sucessão de entidade  federal extinta, deverá
constar no requerimento dirigido ao cartório de registro de imóveis os fundamentos legais que embasam a
transferência patrimonial.

§ 2º Para o  fim de  identificação do  título  aquisitivo  a  ser  levado a  registro deverá  ser
observado o contido no Anexo I desta IN, indicado por modalidade de aquisição.

§  3º  Os  atos  de  registro  serão  efetuados  necessariamente  no  cartório  da  situação  do
imóvel, exceto nas hipóteses previstas nos arts. 169 e 171 da Lei nº 6.015, de 1973.

§ 4º Nas aquisições voluntárias, exceto nas modalidades de usucapião judicial e registro
por  apossamento  vintenário,  a  identificação  do  imóvel  no  título  aquisitivo  correspondente  deverá  ser
coincidente com aquela constante do Registro de Imóveis, devendo eventuais distorções serem retificadas
previamente.

§  5º  O  requerimento  dirigido  ao  Oficial  de  Registros  da  circunscrição  imobiliária  da
situação do imóvel deverá se basear no modelo constante do Anexo XXX desta IN.

Art.  40     No  processo  de  desapropriação,  caso  seja  declarada  judicialmente  a  imissão
provisória  na  posse  do  imóvel,  esta  deverá  ser  requerida  em  nome  da União,  competindo  ao  órgão  ou
entidade responsável pela desapropriação representála nos atos de registro junto ao Registro de Imóveis
competente.

 

CAPÍTULO IV
Da Regularização Patrimonial

 

Art. 41   Constituem medidas e atos de regularização patrimonial, entre outros:

I   a retificação de registro ou de averbação referente a imóvel adquirido e incorporado
em nome da União, bem como de decisões, recursos, notificações e seus efeitos que
tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados;

II   a averbação de construção compreendida em terreno incorporado ao patrimônio da
União;

III   a formalização de reversão de imóvel ao patrimônio da União por descumprimento
de encargo ou finalidade constante de contratos de doação, de concessão de direito real de
uso de superfície ou de cessão sob regime de aforamento.

IV   a rerratificação de atos de aquisição e incorporação imobiliária;

V   o cancelamento ou resgate de direitos reais limitados sobre imóveis adquiridos pela
União;

VI   as modificações formais na identificação e na caracterização do imóvel;

VII   a retificação ou complementação de dados no sistema corporativo da SPU;

§  1º  Os  procedimentos  a  que  se  referem  os  incisos  I  ao  VI  efetivamse  por meio  de
averbação ou registro no Cartório de Registro de Imóveis, exceto aqueles que implicarem na abertura de
novas matrículas, nos termos da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro 1973.

§  1º  Os  procedimentos  a  que  se  referem  os  incisos  I  ao  VI  efetivamse  por meio  de
averbação ou registro no Cartório de Registro de Imóveis, exceto aqueles que implicarem na abertura de
novas matrículas, nos termos da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro 1973.
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§2º Na elaboração do requerimento que será dirigido ao Oficial de Registros, verificada
a impossibilidade de ser identificado o nome técnico adequado do ato registral que designa a inscrição da
medida de  regularização patrimonial, o órgão requerente deve  informar com clareza o efeito que espera
atingir nos dados constantes em cartório.

Art.  42      Compete  ao  órgão  ou  entidade  ocupante,  cessionário  ou  concessionário,  a
execução e custeio dos  serviços eventualmente necessários à  regularização patrimonial dos  imóveis  sob
sua jurisdição.

Art.  43      Para  instrução  dos  requerimentos  dirigidos  aos  Cartórios  de  Registro  de
Imóveis visando à efetivação de atos de regularização patrimonial deverá ser verificado o acostamento das
peças mínimas indicadas no Anexo XXXI desta IN, bem como o modelo previsto no Anexo XXXA para
solicitar a retificação de registro ou averbação por motivo de erro na indicação ou representação da União
contido em escritura pública.

 
Seção I

Da Retificação de Registros e Averbações
 

Art. 44   Caberá à SPU/UF requerer a retificação do registro ou da averbação relativos a
imóveis  da União  cuja  descrição  apresente  omissões,  dados  imprecisos  ou  que  não  exprima  a  verdade,
especialmente na ocorrência das hipóteses previstas no art. 212 e no art. 213, incisos I e II, da Lei nº 6.015,
de 1973.

§ 1º O requerimento da União, firmado pelo Superintendente do Patrimônio da União e
dirigido  ao Oficial  de Registro  da  circunscrição  imobiliária  da  situação do  imóvel,  deverá  ser  instruído
com os elementos indicados no Anexo XXXI desta IN.

§  2º  Caso  não  seja  possível  coletar  a  assinatura  do  confrontante  na  planta  que  vise  à
retificação de dados assentados no Registro de Imóveis, poderá o Superintendente do Patrimônio da União
requerer  ao Registrador  competente  a  notificação  do  lindeiro  no  ato  de  requerimento  da  retificação  do
imóvel.

§ 3º Entendese como confrontantes aqueles assim definidos pelo art. 213, § 10, da Lei
nº 6.015, de 1973.

 
Seção II

Da Regularização de Construção
 

Art. 45    Deverão ser regularizadas no cartório de registro de imóveis as construções e
reformas em imóveis adquiridos em nome da União e já incorporados ao seu patrimônio que impliquem
acréscimo de área, alteração de uso ou criação de novas unidades autônomas.

§  1º  Caberá  à  SPU/UF,  ao  órgão  ou  entidade  que  detiver  a  competência  legal  para
administração  patrimonial  de  imóveis  da  União,  ou  ainda,  quando  ocupado,  ao  órgão  ou  entidade  que
detiver o uso do imóvel já incorporado, a adoção das medidas necessárias ao atendimento do disposto no
caput, entre elas:

I   a elaboração e aprovação do projeto de construção ou reforma, seu licenciamento
urbanístico ou ambiental, a obtenção da carta de habitese ou aceitase, junto ao município
e aos órgãos competentes; e

II   a obtenção da certidão negativa de débitos  CND do INSS ou documento
equivalente.

§  2º O  requerimento  de  averbação  da  acessão,  a  ser  firmado  pelo  Superintendente  do
Patrimônio  da União  ou  pelo  representante  legal  do  órgão  ou  entidade  ao  qual  estiver  jurisdicionado  o
bem, deverá ser dirigido ao Oficial de Registro de Imóveis competente, utilizandose para tanto o modelo
constante do Anexo XXXIII desta IN.
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§ 3º O requerimento a que se refere o §2º deverá ser instruído com as peças indicadas no
Anexo XXXI desta IN.

 
Seção III

Da Rerratificação de Atos de Aquisição e Incorporação
 

Art. 46     São passíveis de  rerratificação os atos de aquisição e  incorporação nos quais
forem constatados vícios ou incorreções sanáveis, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, entre eles:

I   a representação incorreta da União nos títulos aquisitivos; e

II   a ausência de autorização expressa da autoridade competente para a prática dos atos
de aquisição, incorporação e regularização patrimonial.

Parágrafo  único.  Os  atos  de  retificação  e  ratificação  deverão  ser  motivados,  com
indicação  dos  fatos  e  dos  fundamentos  jurídicos,  em  especial  no  que  se  refere  às  evidências  de  não
acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, em consonância com o disposto nos arts.
50 e 55 da Lei nº 9.784, de 1999.

Art.  47      Os  vícios  ou  incorreções  técnicas  verificadas  em  contratos  ou  registros
cartoriais configuram interesse jurídico para implementação de correções, dispensandose, para a prática
do ato corretivo, a comprovação de prejuízo concreto para a União, para o interesse público ou terceiros.

Art.  48     É  dispensada  a  presença  das  partes  originárias  na  rerratificação  de  contratos
quando a alteração tiver por objetivo a correção de irregularidade técnicoformal.

Parágrafo único. Não será considerado rerratificação o procedimento que vise alterar ou
estender a natureza ou a essência do objeto contratual.

Art.  49      São  também  passíveis  de  rerratificações  pela  SPU,  órgão  atualmente
competente  pela  gestão patrimonial  dos bens  imóveis  da União,  os  contratos  lavrados  anteriormente  ao
DecretoLei  nº  147,  de  3  de  fevereiro  de  1967,  independentemente  do  agente  público  que,  de  forma
originária, participou da transação.

Art. 50   Para formalização da retificação e ratificação de atos poderá ser adotado um ou
mais dos seguintes procedimentos:

          I   requerimento visando à correção diretamente ao Oficial do Registro de Imóveis,
observadas as disposições presentes no art. 213 da Lei n° 6.015, de 1973;

          II   convalidação do ato de aquisição ou incorporação viciado por meio de despacho ou
portaria, de acordo com o modo de formalização exigido por lei ou normativo.

 

Seção IV
Da Reversão

 

Art. 51   São passíveis de reversão ao patrimônio da União:

I   a propriedade sobre bens imóveis objeto de contratos de doação; e

II   os direitos reais limitados concedidos a terceiros, nas hipóteses previstas em lei;

§ 1º A  reversão prevista no  inciso  I  do  caput darseá  independentemente de qualquer
indenização por benfeitorias realizadas, em conformidade com o disposto no art. 31, §2º, da Lei nº 9.636,
de 1998.

§  2º  Extinguemse  os  títulos  que  concederam  os  direitos  reais  limitados  previstos  no
inciso II do caput:
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I   do aforamento, e consequentemente do domínio útil, nos termos do art. 103, incisos I,
II, IV e V do DecretoLei nº 9.760, de 1946;

II   do direito de superfície e da concessão do direito real de uso:

a)   pelo advento do respectivo item; e

b)   pelo descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo concessionário que
ensejem sua resolução.

§ 3º  A cláusula de reversão compreende elemento obrigatório do instrumento de doação,
sob pena de nulidade do ato, conforme previsto no art. 17, §4º, da Lei n° 8.666, de 1993.

§ 4º  Configurada uma das hipóteses previstas no art. 31, §2º, da Lei nº 9.636, de 1998, o
imóvel doado reverterá automaticamente à propriedade da União.

§ 5º  Caso o donatário manifeste o interesse, tempestivamente, na prorrogação do prazo
para cumprimento da finalidade, a decisão caberá à SPU/UF, a depender do que dispõe o ato autorizativo e
o contrato, sendo formalizada através de termo aditivo.

§ 6º   Na hipótese da SPU/UF  julgar  que o prazo para  cumprimento da  finalidade não
deve ser prorrogado, o donatário ou o concessionário do direito real deverá ser notificado dessa decisão.

§ 7°  Na hipótese de reversão de que trata o inciso II do caput, e tratandose de direito de
superfície, recuperará a União, além da propriedade do terreno, as acessões e benfeitorias introduzidas no
imóvel,  independentemente  de  indenização,  desde  que  as  partes  não  tenham  estipulado  o  contrário  no
respectivo contrato, nos termos do disposto no art. 24 da Lei n° 10.257, de 2001 e no art. 1.375 do Código
Civil.

§8º    Com  objetivo  de  dar  publicidade  à  reversão  do  direito  de  propriedade,  o
Superintendente  do  Patrimônio  da  União  deverá  formalizar  ato  específico  que  oficialize  esta  situação,
conforme modelo de portaria constante do Anexo XXXIV desta IN.

§9º  Para formalização da reversão de direitos reais limitados sobre o imóvel, é aplicável
o modelo de portaria citado no § 8º, feitas as devidas adaptações em seu texto, salvo se já houver forma
específica prevista em lei ou outro ato normativo.

Art.  52      A  formalização  e  a  efetivação  da  reversão  darseão  pelo  cancelamento  do
registro anterior, a ser requerido ao Oficial de Registro de Imóveis competente.

§ 1º O requerimento a que se refere o caput, firmado pelo Superintendente do Patrimônio
da União, deverá ser instruído com os seguintes elementos, sem prejuízo de outros documentos:

I   contrato original;

II   portaria do Superintendente do Patrimônio da União autorizando a reversão, se
decorrente de doação;

III   ato pelo qual a União retomar o direito real limitado;

IV       comprovação da notificação do donatário ou concessionário de direito real
limitado quanto às condições de resolução.

§  2º  Para  elaboração  da  portaria  a  que  se  refere  o  inciso  II  do  parágrafo  precedente,
deverá ser utilizado o modelo constante do Anexo XXXII desta IN.

§ 3º A instrução processual da reversão de  imóvel ao patrimônio da União darseá no
âmbito do processo administrativo correspondente ao respectivo contrato resolvido.

 
Seção V

Das modificações formais na identificação e na caracterização do imóvel
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Art.  53      Para  efeitos  desta  IN,  as  modificações  formais  na  identificação  e  na
caracterização do imóvel operamse, dentre outros, por meio de:

I      parcelamento do solo, nas modalidades de:
a) loteamento; e
b) desmembramento.
II     fracionamento do solo, mediante:
a)  desdobro, na forma da legislação municipal; e
b)  destaque de glebas públicas, prevista no art. 167, inciso II, item 24, e no art. 176, §7º,

da Lei nº 6.015, de 1973.
III    fusão.
§ 1º As modificações na  identificação e caracterização do  imóvel devem ser objeto de

requerimento  ao  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  competente,  acompanhado,  no  mínimo,  da
documentação  correspondente  indicada  no Anexo XXXI desta  IN,  sem  prejuízo  de  outros  documentos
exigidos  em  legislação municipal  ou  estadual,  bem  como  em provimentos,  atos  ou  normas  de  serviços
notariais e de registro expedidos pela CorregedoriaGeral da Justiça do respectivo estado.

§ 2º Todas as modificações previstas no caput deverão ser atualizadas na base cadastral
da SPU.

§  3º  Na  aplicação  das  hipóteses  previstas  nos  incisos  II  e  III  deste  artigo,  as
Superintendências  do  Patrimônio  da  União  deverão  observar  a  legislação  municipal  e  as  normas  das
respectivas  CorregedoriasGerais  de  Justiça,  não  se  sujeitando  tais  modificações,  necessariamente,  aos
procedimentos do registro especial e demais disposições da Lei nº 6.766, de 1979.

§  4º  No  que  tange  às  dimensões  mínimas  e  máximas  dos  lotes  que  resultarem  das
modificações previstas neste artigo, devese observar a legislação especial que regular a matéria, incluindo
as  normas  municipais  ou  estaduais  aplicáveis,  assim  como  eventuais  provimentos,  atos  e  normas  de
serviço notariais e de registro expedidos pela CorregedoriaGeral da Justiça do respectivo estado.

§ 5º O requerimento referente às modificações previstas nos incisos II, alíneas “a” e “b”,
e III do caput deve ser dirigido diretamente ao cartório de registro de imóveis competente, devendo seguir
o modelo constante nos Anexos XXXV, XXXVI e XXXVII desta IN.

Art.  54        A  aplicação  do  procedimento  do  destaque  deverá  observar  as  seguintes
condições:

I          urgência de fracionamento do imóvel;

II         interesse público na regularização e destinação da parcela destacada; e

III       impossibilidade de apuração imediata da totalidade das características da gleba
originária.

§ 1º A retificação da área remanescente de gleba originária objeto de destaque deve ser
feita  no  prazo  máximo  de  3  (três)  anos,  contados  a  partir  do  primeiro  destaque,  englobando  todos  os
destaques realizados no período.

§  2º  As  Superintendências  do  Patrimônio  da  União  deverão  adotar  instrumento  de
controle  dos  prazos  para  retificação  da  gleba  originária,  que  contenha,  no  mínimo,  as  seguintes
informações:

a)    número do processo administrativo;
b)    identificação e número da matrícula ou da transcrição da gleba originária;
c)    RIP da gleba originária, se houver,
d)    data do primeiro destaque;
e)    identificação das parcelas destacadas, bem como das novas matrículas e RIP de cada

uma;
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f)    data em que expira o prazo para retificar o memorial da gleba originária; e
g)   data da efetiva retificação da gleba originária.
 

CAPÍTULO V
Das Disposições Finais

 

Art. 55     O Órgão Central da SPU expedirá orientações e critérios específicos  sobre a
formalização da aquisição da posse e dos direitos reais limitados.

Art.  56      As minutas  de  editais  de  licitação,  bem  como  as  dos  contratos,  acordos  ou
ajustes,  devem  ser  previamente  examinadas  e  aprovadas  pela  assessoria  jurídica  da Administração,  nos
termos do disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993.

Art.  57      Os  anexos  desta  IN  serão  publicados  no  Boletim  de  Pessoal  e  Serviço  do
Ministério  do  Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão,  devendo  os  mesmos,  quando  referentes  a
modelos de documentos, ser ajustados e adequados à realidade e especificidade de cada caso.

Art. 58   As competências e poderes de representação da União atribuídas à SPU nesta
IN serão assumidas por outro órgão ou entidade da Administração Pública Federal quando existir previsão
legal e ato de delegação específica para tanto.

Art. 59   O Órgão Central da SPU expedirá, se necessário, orientações complementares
para a operação e instrução dos processos e atos previstos nesta IN.

Art. 60   Os passos procedimentais previstos nos Anexos III, XVI, XXII e XXVII desta
IN poderão ter sua ordem de observância alterada em razão da especificidade de cada caso.

Art.  61      Os  atos  e  procedimentos  de  aquisição  e  incorporação  relativos  a  imóveis
localizados fora do país, independentemente do valor, serão autorizados pelo Secretário do Patrimônio da
União  e  instruídos  diretamente  pela  unidade  do  Órgão  Central  responsável  pela  coordenação  das
atividades de aquisição e incorporação imobiliária.

Art.  62     Os  procedimentos  estabelecidos  nesta  IN  poderão  ser  processados  na  forma
eletrônica, conforme ato expedido pela autoridade competente.

Art.  63     Os procedimentos  e  atos  atribuídos nesta  IN à SPU aplicamse  aos órgãos  e
entidades que, por determinação legal, exercem a administração patrimonial de imóveis da União e estão
sujeitos à orientação normativa da SPU.

Art. 64   Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

 

 
 
 

SIDRACK DE OLIVEIRA CORREIA NETO
Secretário do Patrimônio da União

Documento assinado eletronicamente por SIDRACK DE OLIVEIRA CORREIA NETO,
Secretário do Patrimônio da União, em 22/02/2017, às 18:54.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://seimp.planejamento.gov.br/conferir],
informando o código verificador 3201420 e o código CRC FBE5D925.
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ANEXO I  

Quadro síntese de modos e atos de aquisição e incorporação imobiliária 
 

AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO 

MODO DE 

AQUISIÇÃO 

DIREITO(S) OBJETO 

DA AQUISIÇÃO 
REQUISITOS 

COMPETÊNCIA PARA 

AUTORIZAÇÃO/ ATO 

DE DELEGAÇÃO* 

ATO/CONDIÇÃO PARA 

LANÇAMENTO NO SISTEMA DA 

SPU 

TÍTULO 

AQUISITIVO 

OBJETO DO 

REGISTRO 

CARTORIAL 

COMPETÊNCIA PARA 

ASSINATURA DO 

TÍTULO 

Compra - Propriedade; 

- Domínio útil. 

- Indisponibilidade de imóvel da União; 

- Interesse público; 

- Dotação orçamentária; 

- Alienabilidade e disponibilidade do 

bem; 

- Capacidade plena do transmitente 

Superintendente do Patrimônio 

da União (art. 8º, §2º, desta 

IN), após ato de anuência do 

Secretário do Patrimônio da 

União (art. 8º, §3º, da IN) 

 

Assinatura do contrato de compra e venda 

ou de promessa de compra e venda pelo 

representante legal da SPU/UF 

- Contrato de 

compra e venda; 

- Contrato de 

Promessa de compra e 

venda 

Superintendente do 

Patrimônio da União 

Determinação 

judicial 

- Propriedade; 

- Direitos reais limitados 

- Posse 

- Determinação judicial Justiça Federal Recebimento da Carta da Sentença Judicial 

e certidão de trânsito em julgado 
Carta da Sentença e 

mandados extraídos de 

autos de processo 

Juiz 

Recebimento 

em doação 

- Propriedade 

- Direitos reais limitados 

 

 

- Interesse público; 

- Alienabilidade e disponibilidade do 

bem; 

- Capacidade plena do transmitente. 

Superintendente do Patrimônio 

da União 

(Art. 3º da Portaria nº 200, de 

29 de junho de 2010) 

Assinatura do contrato de doação pelo 

representante legal da SPU/UF 

Contrato de Doação 

 

Superintendente do 

Patrimônio da União 

Sucessão 

patrimonial por 

extinção de 

entidade da 

APF 

- Propriedade 

- Direitos reais limitados 

- Posse 

- Publicação de ato legal ou 

regulamentar de extinção da entidade e 

transferência do seu patrimônio para a 

União; e/ou 

- Assinatura da ata de extinção e 

transferência 

Presidente da República 

(decreto), Congresso Nacional 

(lei) e/ou Assembleia Geral 

(Ata de Extinção de sociedade 

empresária ou fundação) 

Recebimento da documentação referente ao 

imóvel transferido à União 

- Lei ou decreto 

específico; ou 

- Certidão de extinção 

emitida pela Junta 

Comercial ou Registro 

de Pessoa Jurídica 

Presidente da República 

ou representante legal da 

Junta Comercial 

Registro por 

Apossamento 

Vintenário 

- Propriedade - Interesse público; 

- Posse ou ocupação por órgão da APF 

durante 20 anos, sem interrupção nem 

oposição 

Secretário do Patrimônio da 

União (Portaria GM/MP n° 54, 

de 22 de fevereiro de 2016) 

Publicação da portaria de discriminação do 

imóvel 

Portaria de 

discriminação 

Secretário do Patrimônio 

da União 

Usucapião 

Judicial 

- Propriedade 

- Domínio útil; 

- Posse ininterrupta e sem oposição por 

15 anos, independentemente de título e de 

boa-fé, ou 10 anos se comprovada a 

realização de obras ou serviços de caráter 

produtivo; 

- Posse ininterrupta e sem oposição por 

10 anos, com boa-fé e justo título, ou 5 

anos se o imóvel houver sido adquirido, 

onerosamente, com base no registro 

cartorial, e nele tenham sido realizados 

investimentos de interesse social e 

econômico.  

- Demais condições previstas em lei. 

Justiça Federal 

 

 

Recebimento do mandado de imissão 

provisória na posse ou da Carta de 

Sentença Judicial 

Carta da Sentença e 

mandados extraídos de 

autos de processo 

Juiz 

* Na data de publicação desta Instrução Normativa. Sujeita a eventual alteração. 

** Dispensado o registro quando se tratar de bem imóvel de uso comum do povo ou posse. 

*** Conforme art. 221, inciso IV, da Lei nº 6.015/1973.   

Instrução Normativa nº 22/2017 - SPU (0675569)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 121



Instrução Normativa nº 22/2017 - SPU (0675569)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 122



 

ANEXO II 

Documentação para instrução dos processos de aquisição 

 
MODO DE 

AQUISIÇÃO 

DOCUMENTAÇÃO 

Compra PARA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO OU SUA DISPENSA 

Do imóvel: 

I- Plantas de situação e localização do terreno e construções; 

II- Certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel; 

III- Declaração de quitação de despesas condominiais assinada pelo síndico, com firma reconhecida; 

IV- Certificado de Cadastro emitido pelo INCRA, com a prova de quitação do último ITR lançado ou, 

quando o prazo para o seu pagamento ainda não tenha vencido, do ITR correspondente aos cinco anos 

anteriores, se rural; 

V- Certidões referentes aos tributos que incidam sobre o imóvel, se urbano; 

VI- Certidões negativas de ônus, gravames e de distribuição de ações reais e reipersecutórias relativas ao 

imóvel; 

VII- Laudo de vistoria técnica ou, no caso de imóvel edificado, laudo de inspeção predial ou outro 

documento atestando as condições de habitabilidade do imóvel, acompanhado da ART*;  

VIII- Laudo de avaliação do imóvel assinado por profissional habilitado; 

IX- Três últimas contas das fornecedoras de água e eletricidade; 

Do vendedor: 

X- Cópia autenticada do RG e do CPF, se pessoa física; 

XI- Comprovante de residência; 

XII- Certidão de depósito ou de registro dos respectivos contratos e atos constitutivos e cópia autenticada dos 

documentos comprobatórios de sua representação legal e de sua inscrição no CNPJ, se pessoa jurídica; 

XIII- Certidões de feitos ajuizados (Cível Estadual/Federal e Trabalhista); 

XIV- Certidão de Casamento e CPF do cônjuge (se casado); 

XV- Certidão Negativa de Débitos relativa a Contribuições Previdenciárias – CND/INSS, se pessoa jurídica 

(art. 47, inciso I, alínea “b” da Lei nº 8.212/1991) **; 

XVI- Certidão Negativa de Interdição fornecida pelo Cartório de Registro Civil; 

COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

XVII- Comprovante de Indisponibilidade de Imóvel da União; 

XVIII- Minuta do contrato de compra e venda ou promessa de compra e venda, aprovada pelo órgão de 

assessoramento jurídico competente; 

XIX- Cópia dos extratos de publicação do edital de licitação e da sua homologação, ou ainda da dispensa de 

licitação, quando for o caso; 

XX- Portaria de autorização para aquisição por compra. 

 

Determinação 

judicial 

I- Sentença judicial ou documento judicial equivalente. 

 

Recebimento por 

doação  

Do imóvel: 

I- Plantas de situação e localização do terreno e construções; 

II- Certidão de inteiro teor da matrícula; 

III- Declaração de regularização condominial, quando for o caso; 

IV- Certificado de cadastro emitido pelo INCRA, com a prova de quitação do último ITR lançado ou, 

quando o prazo para o seu pagamento ainda não tenha vencido, do ITR correspondente aos cinco anos 

anteriores, se rural; 

V- Certidões referentes aos tributos que incidam sobre o imóvel, se urbano, dispensável nos termos do §2º 

do art. 1º do Decreto nº 93.240, de 1986; 

VI- Laudo de vistoria técnica ou, no caso de imóvel edificado, laudo de inspeção predial ou outro 

documento atestando as condições de habitabilidade do imóvel, acompanhado da ART*; Certidão negativa de 

multas ambientais, em conformidade com o art. 37 da Lei 4.771/1965, se rural; 

VII- Laudo de avaliação do imóvel assinado por profissional habilitado ou informação de valor do imóvel; 

Do proponente doador: 

VIII- Cópia autenticada do RG e do CPF, se pessoa física; 

IX- Certidão de depósito ou de registro dos respectivos contratos e atos constitutivos e cópia autenticada dos 

documentos comprobatórios de sua representação legal e de sua inscrição no CNPJ, se pessoa jurídica; 

X- Certidão de Casamento e CPF do cônjuge (se casado); 

XI- Certidão Negativa de Débitos relativa a Contribuições Previdenciárias – CND/INSS, se pessoa jurídica 

(art. 47, inciso I, alínea “b” da Lei nº 8.212/1991) *; 

XII- Ato legal de autorização da doação, se o doador for ente ou entidade da Administração Pública; 

Sucessão 

patrimonial por 

extinção de 

entidade da APF 

I- Ato que extinguiu a entidade e transferiu o imóvel para o patrimônio da União (Lei, Decreto ou 

Certidão de extinção emitida pela Junta Comercial ou Registro de Pessoa Jurídica); 

II- Documentação do(s) imóvel(eis)  fornecida pela entidade extinta ou órgão responsável pela sua 

liquidação/inventariança. 
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MODO DE 

AQUISIÇÃO 

DOCUMENTAÇÃO 

Registro por 

Apossamento 

Vintenário 

I- Requerimento do órgão da APF ocupante ou possuidor do imóvel; 

II- Plantas de situação e localização do terreno e construções; 

III- Memorial descritivo; 

IV- Certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel ou declaração de inexistência desta; 

V- Portaria de discriminação do imóvel; 

VI- Laudo de vistoria técnica do imóvel; 

VII- Declaração do órgão ocupante ou possuidor do imóvel quanto à destinação do bem nos últimos vinte 

anos acompanhada de comprovante(s) de tempo de ocupação ou posse (cadastros municipais, estaduais ou 

federais, matérias jornalísticas, publicações, boletos de cobrança emitidos por concessionárias de serviços 

públicos, correspondência ou recibo com indicação de endereço, documento de entrega de mercadorias, entre 

outros que contenham a indicação de data e localização); 

VIII- Certidão declaratória de posse vintenária lavrada pela SPU/UF; 

 

Usucapião 

Judicial 

I- Laudo de vistoria técnica do imóvel; 

II- Plantas de situação e localização do terreno e construções, caso não constante do processo judicial; 

III- Memorial descritivo; 

IV- Declaração do órgão ocupante ou possuidor acompanhada de comprovante do tempo de ocupação ou 

posse sobre o imóvel (cadastros municipais, estaduais ou federais, matérias jornalísticas, publicações, boletos 

de cobrança emitidos por concessionárias de serviços públicos, correspondência ou recibo com indicação de 

endereço, documento de entrega de mercadorias, entre outros que contenham a indicação de data e 

localização) 

 

* A ser exigida apenas quando o documento não for elaborado por servidor da Administração Pública.  

** A SPU poderá autorizar a aquisição de imóvel e a lavratura do respectivo título aquisitivo dispensando a CND/INSS, desde que o débito seja pago 

no ato ou o seu pagamento fique assegurado mediante confissão de dívida fiscal com o oferecimento de garantias reais suficientes, conforme previsto 

no § 1º do art. 48 da Lei nº 8.212, de 1991. 

Lei nº 8212/1991 

Art. 48. A prática de ato com inobservância do disposto no artigo anterior, ou o seu registro, acarretará a responsabilidade solidária dos 
contratantes e do oficial que lavrar ou registrar o instrumento, sendo o ato nulo para todos os efeitos.  

§ 1º Os órgãos competentes podem intervir em instrumento que depender de prova de inexistência de débito, a fim de autorizar sua 

lavratura, desde que o débito seja pago no ato ou o seu pagamento fique assegurado mediante confissão de dívida fiscal com o 
oferecimento de garantias reais suficientes, na forma estabelecida em regulamento.  
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ANEXO III 

Procedimentos para aquisição por compra 
 

ÓRGÃO/ UNIDADE 

 

PASSO DESCRIÇÃO 

ÓRGÃO 

INTERESSADO 
01 

Remete à SPU/UF formulário de requerimento de autorização para compra ou preenche 

formulário eletrônico.  

UNIDADE 

COMPETENTE DA 

SPU/UF 

02 

Preenche formulário de análise técnica da proposta de aquisição por compra, submetendo-o 

à apreciação do respectivo Superintendente juntamente com a minuta da portaria de 

autorização para compra. 

SUPERINTENDENTE 

SPU/UF 
03 

Decide pelo prosseguimento ou não do processo de aquisição. Caso aprove o pedido de 

compra, deve submeter o processo à anuência do Secretário do Patrimônio da União.  

 

SECRETÁRIO (A) DO 

PATRIMÔNIO 
04 

Anui o pedido de autorização de compra ou solicita ajustes à SPU/UF que remeteu o 

processo. 

SUPERINTENDENTE 

SPU/UF 
05 

Promove ajustes solicitados pelo Secretário do Patrimônio da União ou, caso este tenha 

anuído a compra, encaminha para publicação a Portaria de Autorização para Aquisição por 

Compra. 

ÓRGÃO 

INTERESSADO 

 

06 

Realiza o processo de compra, envolvendo licitação/dispensa, avaliação do imóvel, 

publicações necessárias, elabora e submete minuta do contrato de compra e venda ao órgão 

de assessoramento jurídico competente, dentre outras atividades. 

07 Solicita lavratura e assinatura do contrato à SPU/UF. 

SPU/UF 

 

08 Recebe a minuta do contrato, efetua a sua lavratura, assina e arquiva em livro próprio. 

09 Publica extrato do contrato de compra no DOU. 

10 
Procede à incorporação do imóvel ao patrimônio da União (cadastro no SPIUnet e 

solicitação de registro do título aquisitivo junto ao CRI). 
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ANEXO IV 

Modelo de Requerimento de Autorização para Aquisição por Compra 
 

 

Ofício nº    .........../........... 
 

Local, ........... de ............. de ............. 

Ao Senhor(a) 

[Nome do Superintendente] 

Superintendente do Patrimônio da União no Estado do(a) .......................................... 

  

Assunto: Requerimento de autorização para aquisição por compra  
 

Senhor(a) Superintendente, 

 

1. Pelo presente, requeiro autorização para praticar os procedimentos de aquisição por compra 

necessários à incorporação de imóvel ao patrimônio da União. 

2. [Descrever justificativa da compra, com indicação dos fatores e condicionantes da decisão, 

inclusive em relação à opção de locação]  

3. Na qualidade de representante legal do órgão requerente, declaro que: 

I-          Este órgão dispõe de recursos financeiros em seu orçamento para aquisição de imóvel 

visando ao atendimento da necessidade descrita neste requerimento; 

II-       As despesas com levantamento e regularização do imóvel, incluindo o pagamento do valor 

da compra, serão inteiramente custeadas por este órgão; 

III-     Este órgão apresenta condições técnicas para conduzir a instrução do processo 

administrativo de aquisição por compra, envolvendo: 

a)         a execução do procedimento licitatório ou de dispensa deste; 

b)        a avaliação do imóvel ou a homologação do laudo avaliativo, de acordo às normas técnicas 

aplicáveis e discriminando o valor do terreno e da área construída separadamente; 

c)         a publicação dos atos necessários, entre eles o extrato de dispensa da licitação; 

d)        a obtenção de aprovação da minuta do contrato de compra e venda junto ao órgão de 

assessoramento jurídico, aproveitando-se do modelo fornecido pela SPU; e 

e)         verificação de que o vendedor é parte legalmente capaz ou está devidamente representado 

para a assinatura do contrato de compra e venda; 

IV-    Os dados do responsável legal cadastrado no Sistema de Requerimento Eletrônico de 

Imóveis da União - SISREI estão atualizados. 

4. Informa-se, por fim, que junto ao presente requerimento estão sendo encaminhados os seguintes 

documentos: 

           Prova da dotação orçamentária para compra 

do imóvel 

 

        Portaria de nomeação do representante legal do 

órgão requerente 

           Cópia da Declaração de Indisponibilidade de 

Imóvel da União 

 

Atenciosamente, 

________________________________________________ 

Representante legal do órgão requerente 
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ANEXO V 

Formulário de Análise Técnica do Requerimento de Autorização para Aquisição por Compra 

[De responsabilidade da SPU/UF] 
 

 
1- INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1 Órgão/entidade requerente: (Denominação do órgão requerente) 

1.2 Assunto: AQUISIÇÃO POR COMPRA 

1.3 Município: (Denominação do Município de localização do imóvel) 

1.4 Estado:  

2- DADOS DO REQUERIMENTO 

2.1 Área construída requerida:  

2.2 Da finalidade da compra: [Reproduzir o texto do requerimento] 

2.3 Justificativa da necessidade: [Resumir ou reproduzir o texto do requerimento] 

2.4 Valor estimado/disponível (R$): [Valor informado no requerimento] 

2.5 Responsabilidade pela licitação: [Indicar se será assumido pelo órgão requerente ou pela União] 

2.6 Caracterização do interesse 

público, econômico ou social: 

[Reproduzir o texto do requerimento] 

3- AVALIAÇÃO SIM / 

NÃO 

OBSERVAÇÃO 

3.1 Foi apresentado comprovante de 

indisponibilidade de imóvel da União. 
 [Indicar a data de expedição do comprovante] 

3.2 O requerimento do órgão encontra-

se devidamente preenchido e assinado 

pelo representante 

 [Indicar a data e protocolo do requerimento] 

3.3 A justificativa apresentada pelo 

órgão requerente demonstra, de forma 

clara e objetiva, a real necessidade e 

finalidade da compra. 

  

3.4 Foi comprovada pelo órgão 

requerente a disponibilidade de dotação 

orçamentária para a compra 

 [Indicar o valor da dotação orçamentária] 

3.5 Outras informações consideradas 

relevantes. 

  

Atesto que o requerimento e respectivas informações constantes do processo em referência [não] atendem às 

exigências legais e formais para a compra requerida, manifestando-me favorável [desfavorável] quanto aos aspectos 

de conveniência e oportunidade de tal aquisição. 

Em     /        /                         

________________________________________ 

Responsável pelo preenchimento 

(Assinatura sobre carimbo) 

 

No uso da atribuição conferida  pelo(a).............................., de ........ de ........ de ................,  e levando em conta os 

aspectos de conveniência e oportunidade administrativa, [não] aprovo o prosseguimento do processo supra, 

submetendo-o à anuência do(a) Secretário(a) do Patrimônio da União. 

Em     /        /                         

______________________________________ 

Superintendente do Patrimônio da União 

(Assinatura sobre carimbo)
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ANEXO VI 

Modelo de Portaria de Autorização para Aquisição por Compra 

 

PORTARIA N.º .......... DE  .......... DE .............. DE ............... 

 

 

O SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO ESTADO DO(A) 

......................................................, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo art. 8º, §3º, da 

Instrução Normativa n°.................................., de .................. de .............. de 20..., publicada no Diário 

Oficial da União em..................., na Seção................., página..........................[citar esta IN], e os 

elementos que integram o Processo nº ........................, resolve: 

Art. 1º Fica o(a) [nome do órgão] autorizado(a) a praticar os procedimentos de aquisição por 

compra necessários à incorporação de imóvel ao patrimônio da União, com a finalidade 

de..............[descrever a finalidade da aquisição]. 

§ 1º Caberá ao órgão autorizado, sem prejuízo de outros procedimentos decorrentes do processo de 

aquisição por compra: 

I- as despesas com levantamento e regularização do imóvel a ser adquirido, incluindo o 

pagamento do valor de compra na forma ajustada no respectivo contrato de aquisição; 

II- a execução do procedimento licitatório ou de dispensa deste; 

III- a avaliação do imóvel ou a homologação do laudo avaliativo, de acordo às normas técnicas 

aplicáveis e discriminando o valor do terreno e da área construída separadamente; 

IV- a publicação dos atos necessários, entre eles o extrato de homologação da avaliação e de 

dispensa da licitação; 

V- a obtenção de aprovação da minuta do contrato de compra e venda junto ao órgão de 

assessoramento jurídico, aproveitando-se do modelo fornecido pela SPU; 

VI- a verificação de que é o vendedor é parte legalmente capaz ou está devidamente 

representado para a assinatura do contrato de compra e venda; 

§ 2º Para realização da avaliação do imóvel poderão ser contratados serviços especializados de 

terceiros, devendo o respectivo laudo ser homologado por profissional habilitado do órgão quanto à 

observância das normas técnicas. 

§ 3º Aprovada a minuta do contrato de compra e venda pelo órgão de assessoramento jurídico, o 

órgão interessado deverá encaminhá-la à Superintendência do Patrimônio da União no Estado 

de........................... – SPU/....., acompanhada dos seguintes documentos: 

I. parecer jurídico de aprovação da minuta contratual; 

II. planta e memorial descritivo do imóvel; 

III. certidão cartorial de inteiro teor da matrícula do imóvel objeto do contrato; e 

IV. outros dados e documentos necessários ao cadastro do imóvel no sistema corporativo da 

SPU e ao registro do título aquisitivo perante o cartório de registro de imóveis competente. 
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Art. 2º Os atos e procedimentos tratados nesta Portaria poderão ser processados na forma 

eletrônica, conforme regulamento específico expedido pela SPU. 

Art. 3º Caso o órgão mencionado no art. 1º tenha iniciado a instrução do processo de aquisição por 

compra antes da publicação desta Portaria, a autorização mencionada no mesmo dispositivo opera-se 

retroativamente à data de instauração do respectivo processo, fato que não o dispensa da observância de 

todos os procedimentos e condições estabelecidos nos artigos anteriores. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

[Nome do Superintendente] 

Superintendente do Patrimônio da União no Estado de ................................... 
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ANEXO VII 

Modelo de Ato de Declaração de Dispensa de Licitação e de sua Ratificação 

 

 

ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 
Declaro como dispensável a licitação, para aquisição por compra [ou permuta] do imóvel localizado no(a) 

.................................................... [rua, número, bairro etc.], no Município do(a) ......................, Estado do(a) 

.................................., devidamente descrito na Matrícula [ou transcrição] nº....................., constante do Livro 

de Registro Geral do ............................ [nome do Cartório de Registro de Imóveis], com fundamento 

no.................. da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no Parecer nº. ................................... da Consultoria 

Jurídica no Estado do(a) .........................., tudo em conformidade com os documentos que instruem o Processo 

Administrativo nº ................................../..............., e considerando ainda os seguintes elementos: 

Razão da escolha do imóvel  

Caracterização da situação emergencial 

ou calamitosa que justifique a dispensa, 

quando for o caso. 

 

Valor (R$):  

Justificativa do preço: [No caso da permuta, justificar os preços dos dois imóveis] 

Contratante:  

CPF ou CNPJ do contratante:  

 

Face ao disposto no caput do art. 26 da Lei nº 8.666, de 1993, submeto o ato à autoridade superior para 

ratificação e devida publicidade. 

 

Local e data. 

_____________________________________________________________ 

Autoridade competente 

 

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

Ratifico o ato de dispensa de licitação .........................., ................................., tudo em conformidade com os 

documentos que instruem o respectivo processo.  

 

Publique-se. 

 

Local e data. 

 

_____________________________________________________________ 

Autoridade superior competente 
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ANEXO VIII 

 
Modelo de Extrato de Dispensa de Licitação 

 

 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº ............./............. 

Nº Processo: ............................  

Objeto: Aquisição de imóvel na modalidade de compra 

Caracterização do imóvel: [endereço e áreas do terreno e construída] 

Fundamento legal da dispensa:  

Declaração de dispensa em ..................... [data], por .......................................[Nome do responsável pelo setor 

competente pelo procedimento licitatório] 

Ratificado em .......................[data]  por ........................................................, [autoridade superior declaradora 
da dispensa de licitação] 

Valor: R$ ...........................(............................)  

Contratada: [nome/razão social e CPF/CNPJ] 

 

_____________________________________________________________ 

Autoridade competente 

Instrução Normativa nº 22/2017 - SPU (0675569)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 131



 

ANEXO IX 

Modelo de portaria de instituição de comissão especial de licitação 
 

 

 

O SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO ESTADO DO(A) 

.............................................. [ou representante do órgão responsável], no uso das suas atribuições, e tendo em 

vista o disposto no inciso III do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e os elementos que integram 

o Processo nº ......................../............, resolve: 

 

Art. 1º. Fica instituída a Comissão Especial de Licitação para receber, examinar e julgar 

documentos, procedimentos e propostas relativas à Concorrência nº.........., tendo por objeto a aquisição 

de imóvel na modalidade de compra. 

Art. 2º A Comissão ora constituída será integrada pelos servidores a seguir relacionados: 

I- ......................................., Matrícula SIAPE .................... – Presidente; 

II- ......................................., Matrícula SIAPE ....................; 

III- ......................................., Matrícula SIAPE ....................; 

IV- ......................................., Matrícula SIAPE ....................; 

V- ......................................., Matrícula SIAPE ....................; 

Parágrafo único – Toda e qualquer deliberação da Comissão Especial de Licitação deverá ser 

tomada com a presença mínima de três integrantes, dentre eles o presidente. 

 Art. 3º Os trabalhos dos membros da referida comissão serão realizados a título gratuito e 

considerados de relevância para a Secretaria do Patrimônio da União. 

 Art. 4º Os membros da Comissão Especial de Licitação responderão solidariamente por todos os 

atos praticados pela Comissão, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e 

registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão. 

 Art. 5º A investidura dos membros da Comissão Especial de Licitação será somente para atuação 

junto à Concorrência nº.........../............, cessando-se a designação dos mesmos quando do término dos trabalhos, 

com a homologação da licitação pela autoridade competente e adjudicação do objeto do certame ao vencedor. 

 Art. 6º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. 

 

 
_____________________________________________________________ 

Autoridade competente 
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ANEXO X 

Modelo de Aviso de Licitação de Compra de Imóvel 

 

 

CONCORRÊNCIA Nº............../20...... 

 

 

 

1. A ...................................................... [Nome do órgão], por intermédio da Comissão Especial de 

Licitação designada pela Portaria nº ..............., de ......... de.............. de................, TORNA PÚBLICO, para 

conhecimento dos interessados, que fará realizar concorrência objetivando a aquisição de propriedade [ou 

domínio útil] de imóvel no Município de .................., Estado de........................, para ........................................ 

[finalidade/uso], observado o respectivo preço máximo a ele atribuído, no local, data e horário previstos no 

presente aviso. 

Endereço: .................................................................................... 

Telefone(s): ................................................................................. 

Data: ............................................................................................ 

 

2. O Edital de Licitação e maiores informações sobre o processo licitatório poderão ser obtidos nos 

dias úteis, a partir de ....../......./........., no horário das ................ às ............. horas, no seguinte endereço: 

..................................................... 

 

Local e data 

 

......................................................................................... 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 
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ANEXO XI 

Modelo de Edital de Licitação de Compra de Imóvel 
 

 
PROCESSO 

ADMINISTRATIVO: 

 

MODALIDADE/TIPO: Concorrência/Menor Preço 

 

OBJETO: Aquisição de imóvel na Cidade de(o) ..................., Estado do(a) ..................., 

para .......................................[finalidade/uso] 

ABERTURA DA SESSÃO:  

 

ENDEREÇO:  

 

1. PREÂMBULO 

A ...................................................... [Nome do órgão], TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos 

interessados, por sua Comissão Especial de Licitação - CEL, nomeada pela Portaria nº. ............., de .............. de 

.................... de ........................, que fará realizar licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, tipo MENOR 

PREÇO, autorizada pela Portaria nº ..............., de .............. de .................... de ........................, que será 

processada e julgada nos termos da Lei Federal n.º 8.666, de .........., de.............. de 1993, com as alterações 

introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94 e seguintes, demais normas complementares, disposições deste 

instrumento e dos ANEXOS, partes integrantes deste edital, todos contidos no Processo nº .................................. 

2. DO OBJETO 

2.1 Aquisição de propriedade [domínio útil e/ou direito de superfície] de imóvel no Município de 

........................, Estado de........................, para ........................................ [finalidade/uso], com as características 

e requisitos especificados no Anexo A deste Edital. 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

3.1 Poderão participar do certame pessoas jurídicas ou físicas proprietárias de imóveis situados no 

Município de ...................., Estado de ........................, com as características e condicionantes básicos 

especificados no item anterior. 

3.2 Nesta licitação não poderão concorrer servidor ou dirigente do órgão responsável pelo certame e 

membros da Comissão Especial de Licitação, nos termos do art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

3.3 A participação do ofertante vendedor, pessoa física ou jurídica, dar-se-á diretamente pelo 

proprietário do imóvel ou seu representante legal, mediante protocolo de Carta-Oferta junto à(ao) 

.............................. [ nome do órgão responsável pelo certame]. 

4. DA HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO OFERTANTE VENDEDOR E DO IMÓVEL 

4.1 A comprovação da habilitação jurídica, de regularidade fiscal e da qualificação do vendedor e do 

imóvel ofertado dar-se-á mediante a apresentação dos documentos abaixo listados e da verificação “in loco” das 

informações e dados referentes aos condicionantes básicos especificados no Anexo “A” deste Edital: 

I- Do Ofertante-vendedor: 

a) cópia dos documentos pessoais do proprietário, caso pessoa física (CPF e identidade); 

b) certidão de depósito ou de registro dos respectivos contratos e atos constitutivos e cópia dos 

documentos comprobatórios de sua representação legal e de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes, se 

pessoa jurídica; 

c) declaração do proprietário manifestando sua concordância com as condições estabelecidas 

neste Edital; 

d) Certidão de Distribuições Cíveis e Criminais; 
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e) Certidão de Distribuições da Justiça Federal; 

f) Certidão de Casamento e CPF do cônjuge (se casado); 

g) comprovante de residência do proprietário; 

h) CND/INSS, se pessoa jurídica; 

II- Do imóvel: 

a) certidão de domínio vintenária, podendo abranger prazo inferior desde que a cadeia dominial 

tenha início em título expedido pelo Poder Público, ou em decisão judicial transitada em julgado, não mais 

sujeita  a ação rescisória; 

b) plantas e memorial descritivo que caracterizem o imóvel, com indicação das vias que lhe dão 

acesso e dos principais cursos d’água nele existentes; e 

c) certidões de inscrição cadastral do imóvel e de regularidade de sua situação fiscal junto às 

fazendas federal, estadual e municipal; 

d) certidões negativas de ônus, gravames e de distribuição de ações reais e pessoais 

reipersecutórias relativas ao imóvel; 

e) certidão de cadastro emitido pelo INCRA, com a prova de quitação do último Imposto 

Territorial Rural – ITR lançado ou, caso o prazo para o seu pagamento ainda não tenha vencido, do ITR 

correspondente ao exercício imediatamente anterior; 

f) declaração de quitação de despesas condominiais assinado pelo síndico, com firma 

reconhecida; 

g) laudo de inspeção predial atestando as condições de habilidade do imóvel, em particular no 

que se refere à segurança e condições de uso da estrutura, acessibilidade, elevadores e instalações elétricas e 

hidráulicas do imóvel, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART; 

h) três últimas contas das fornecedores de água e eletricidade; 

i) planta de situação do imóvel na escala 1:2.500 com indicação dos pontos/estações de 

transporte coletivo dentro de um círculo com raio de ..........., considerando o centro na testada do imóvel; 

[quando for caso]; e 

5. DO VALOR MÁXIMO 

5.1 O preço máximo de compra do imóvel ofertado será de R$.................... (..........................) 

5.2 O valor acima especificado é irreajustável. 

6. DA PROPOSTA DE PREÇO 

6.1 A Proposta de Preço deverá: 

a) ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do licitante ou que contenha 

seu CNPJ, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas, de uso corrente, redigida com clareza, 

sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas 

pelo representante legal do licitante proponente. 

b) respeitar o valor máximo estabelecido para a presente licitação, ou seja, 

R$................................. (.................................). 

c) apresentar planilha de formação de preço do imóvel, com discriminação dos valores 

correspondentes ao terreno e benfeitorias; 

d) conter os seguintes dados do licitante: Razão Social, endereço, telefone/Fax/e-mail, número 

do CNPJ/MF, dados bancários; 
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e) prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura dos 

envelopes de  habilitação; 

6.2 Na análise das propostas contendo erros irrelevantes, fica estabelecido que: 

a) havendo  discrepâncias entre o preço total do imóvel e os preços das parcelas 

correspondentes ao terreno e benfeitoria, prevalecerão os últimos; 

b) havendo discordância entre os preços em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por 

extenso; 

c) verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou divergências de 

qualquer natureza nas composições dos preços, será adotada a correção que resultar no menor valor. 

6.3 O valor total da proposta será ajustado em conformidade com os procedimentos acima para 

correção de erros, sendo rejeitada integralmente caso a licitante não aceite as correções procedidas. 

7. PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

7.1 A presente licitação realizar-se-á em duas fases: 

7.1.1 Fase de habilitação – compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no 

Envelope nº 01–Documentação, e será divulgada no Diário Oficial da União, inclusive com a designação da 

data de abertura do Envelope 02 – Proposta; 

7.1.2 Fase de classificação de preços e julgamento final - compreenderá a verificação e análise de todos 

os elementos contidos no Envelope nº 02 – Proposta, das licitantes habilitadas na fase anterior e elaboração da 

relação de classificação final dos concorrentes, que será divulgada no Diário Oficial da União. 

7.2 Os trabalhos da Comissão Especial de Licitação, nessas etapas, obedecerão aos trâmites abaixo 

estabelecidos: 

7.2.1 Fase de Habilitação 

7.2.1.1 No local, dia e hora previstos no presente Edital, a Comissão Especial de Licitação receberá os 

envelopes contendo a documentação (Envelope nº 01) e as propostas de preços (Envelope nº 02), que serão 

rubricadas por todos os presentes. 

7.2.1.2 Nessa sessão, a Comissão Especial de Licitação, na presença dos interessados, abrirá o 

envelope nº 01, conferirá os documentos apresentados na forma como exigido neste edital, dando conhecimento 

dos mesmos a todos os presentes, que os rubricarão juntamente com a Comissão. 

7.2.1.3 A Comissão Especial de Licitação terá o prazo máximo de .......... (................) dias úteis, a 

contar da data de abertura, para analisar e julgar a habilitação das concorrentes, bem como publicar a decisão 

final no Diário Oficial da União, conforme previsto no item 7.1.1. 

7.2.1.4 Analisada toda a documentação apresentada, bem como dirimidas todas as observações e 

impugnações existentes, a Comissão Especial de Licitação julgará a habilitação, só qualificando à próxima fase 

as concorrentes e respectivos imóveis que atenderem por completo as exigências contidas no presente Edital. 

7.2.1.5 Durante os trabalhos desta fase, a Comissão Especial de Licitação poderá abrir diligências, 

determinar apresentação de novos documentos, informações e peças complementares, solicitar estudos e 

pareceres, vistorias, exames, ensaios e tudo o mais que for necessário a mais perfeita instrução do processo. 

7.2.1.6 Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Administração poderá fixar-lhes prazo certo 

para apresentação de nova documentação escoimada dos equívocos, incorreções e impropriedades havidas. 

7.2.2 Da Fase de Classificação de Preços e Julgamento Final 

7.2.2.1 No local, dia e hora previstos no presente Edital, a Comissão Especial de Licitação abrirá o 

segundo envelope (propostas de preços) das proponentes habilitadas, dando conhecimento a todos os presentes 

do teor das cotações de preços apresentadas, que serão rubricadas por todos os presentes. 

7.2.2.2 Após a abertura dos trabalhos pelo presidente da Comissão Especial de Licitação, não serão 

permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou esclarecimentos concernentes às propostas apresentadas. 

I- Serão automaticamente desclassificadas as propostas de preço que: 

a) não atenderem às condições da lei e exigências deste Edital; 

Instrução Normativa nº 22/2017 - SPU (0675569)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 136



 

b) ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes; 

c) foram apresentadas fora do prazo estipulado no Aviso de Licitação; 

d) condicionarem suas ofertas a quaisquer outras condições não previstas neste Edital; 

e) apresentarem o valor total da proposta superior ao valor máximo estipulado neste Edital; 

f) forem apresentadas sem assinatura; 

g) não estiverem acompanhadas de procuração e, em se tratando de pessoa jurídica, do 

documento que comprove que a outorga da procuração foi feita por que detém poderes para fazê-lo, se for o 

caso, conforme estipulado neste Edital; 

h) tiverem sido preenchidas a lápis ou de forma ilegível. 

7.2.2.3 O resultado da concorrência será apurado pela Comissão Especial de Licitação no Mapa de 

Classificação dos Licitantes, segundo o critério de menor preço total. 

7.2.2.4 O Mapa de Classificação será divulgado em data prevista no Aviso de Licitação, por meio de 

afixação nos mesmos locais onde se procedeu a divulgação deste Edital. 

7.2.2.5 Quando todas as propostas de preço forem desclassificadas, é facultada à Comissão Especial de 

Licitação a possibilidade de abertura de prazo para que os mesmos licitantes possam apresentar novas cotações, 

escoimadas dos equívocos e impropriedades anteriormente verificados. 

7.2.2.6 No caso de empate entre duas ou mais propostas, a proposta vencedora será definida, 

obrigatoriamente, mediante sorteio a ser realizado no prazo de ..... dias úteis a contar da data de divulgação do 

Mapa de Classificação, na presença dos interessados envolvidos, no local de abertura das propostas. 

7.2.2.7 As decisões finais desta fase serão publicadas no Diário Oficial da União, conforme previsto 

no item 7.1.1. 

8. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

8.1 A decisão da Comissão Especial de Licitação, após decorrido o prazo recursal, será submetida ao 

representante legal do órgão ou responsável pela licitação, para que se proceda à devida homologação e 

adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor. 

8.2 Procedida à adjudicação e homologação do resultado definitivo, será autorizada a emissão da Nota de 

Empenho de despesa e a assinatura do Contrato de Compra e Venda com a adjudicatária. 

9. DO CONTRATO 

9.1 Após a homologação do resultado do certame licitatório e adjudicação do seu objeto, será a licitante 

vencedora convidada, formalmente, a retirar o instrumento contratual respectivo e a restituí-lo devidamente 

assinado por seu representante legal, consoante estabelecido em seus atos constitutivos, observado para esse 

efeito o prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

9.2 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar, aceitar ou retirar o contrato dentro do prazo 

prescrito, acarretará à empresa a perda do direito à contratação, sujeitando-se às penalidades estabelecidas no 

art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

9.3 Como condição para a celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 

condições de habilitação exigidas na licitação. 

9.4 Qualquer entendimento relevante entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será formalizada por 

escrito e também integrará o contrato. 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1 As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos da.................................................... 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 O Edital e seus Anexos estão disponibilizados no endereço eletrônico ................................ 

Instrução Normativa nº 22/2017 - SPU (0675569)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 137



 

11.2 A presente licitação não importa, necessariamente, em proposta de contrato, podendo o órgão ou 

entidade responsável revogá-la em defesa do interesse público ou anulá-la, se nela houver irregularidade, no 

todo ou em parte, em qualquer fase, de ofício ou mediante provocação, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo 

para recebimento de propostas. 

11.3 Nenhuma diferença porventura comprovada nas dimensões do imóvel objeto da licitação pode ser 

invocada, a qualquer tempo, como motivo para compensações ou modificações no preço ou nas condições de 

pagamento, ficando a sua regularização a cargo do adquirente. 

11.4 Não havendo expediente na data marcada, a sessão será realizada no primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo local e hora, salvo motivo de força maior ou qualquer outro fato imprevisível. 

11.5 A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos. 

11.6 A simples apresentação das propostas implica integral e irretratável aceitação dos termos e condições 

estabelecidas neste Edital, bem como pleno conhecimento das condições de execução do objeto. 

11.7 A eventual alteração deste Edital em data anterior àquela fixada para abertura implicará fixação de 

outra data e o novo texto terá divulgação idêntica a que for dada a este, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação das propostas. 

11.8 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Licitação, que decidirá com base na 

legislação vigente. 

11.9 As decisões da Comissão Especial de Licitação referentes ao julgamento deste procedimento, serão 

consideradas definitivas somente após sua homologação e seu objeto adjudicado pela Superintendência do 

Patrimônio da União no Estado do(a) ...................... 

11.10 À SPU/....... fica reservado o direito de revogar esta licitação por razões de interesse público decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 

anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado. 

11.11 É facultada à Comissão Especial de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de informação que deveria constar obrigatoriamente da proposta, em conformidade com o disposto no 

art. 43, § 3º, da Lei nº. 8.666/93. 

11.12 Fica eleito o foro da Justiça Federal de .................[Unidade da Federação] com renúncia a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida ou controvérsia que possa originar-se deste 

que não for resolvida administrativamente. 

11.13 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital 

e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, à Comissão Especial de Licitação, na 

...................................................... [endereço]. 

11.14 Constam deste edital: 

a) Especificação do imóvel (ver Anexo XI-A); e 

b) Minuta do Contrato de Compra e Venda com força de Escritura Pública (Ver Anexo XII); 

Local e data. 

[Nome] 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 

 [Nome] 

Representante legal do órgão requerente 
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Anexo XI-A 

Especificações do imóvel 

 

REQUISITOS/ESPECIFICAÇÕES VERIFICAÇÃO/ COMPROVAÇÃO 
Área mínima do 

terreno: 

[m²] Planta de situação e Certidão de Inteiro Teor da Matrícula 

do imóvel 

Área construída: [m²] Planta baixa e Certidão de Inteiro Teor da Matrícula do 

imóvel 

Coeficiente de 

aproveitamento: 

[Na hipótese de imóvel para edificação ou 

ampliação] 

Documento fornecido pela Prefeitura Municipal indicando 

o coeficiente de aproveitamento do imóvel 

Localização: [bairro, zona urbana ou cidade] Planta de localização do imóvel 

Existência de pontos/estações de transporte 

coletivo no raio de “x” metros 

Planta de situação do imóvel na escala 1:2.500 com 

indicação dos pontos/estações de transporte coletivo dentro 

do círculo estipulado, considerando o centro na testada do 

imóvel 

Acesso a rede de infraestrutura urbana 

(esgotamento, água, energia elétrica, 

pavimentação, iluminação pública) 

Vistoria técnica realizada pelo órgão responsável pela 

licitação 

Tempo de construído: [Quando for o caso de edificação] Habite-se fornecido pela Prefeitura Municipal 

Número mínimo de 

vagas de garagem 

[Quando for o caso] Planta baixa do imóvel e vistoria técnica 

Numero de vagas de 

estacionamento: 

[Quando for o caso] Planta baixa do imóvel e vistoria técnica 

Disponibilidade de 

ocupação: 

[Imediata/ em x meses] Declaração do Ofertante-Vendedor 

Condições de uso e 

habitabilidade: 

Rede elétrica em funcionamento e em bom 

estado de conservação 

Se edificação nova: Habite-se fornecido pela Prefeitura 

Municipal 

Se edificação usada: (a) Laudo do Sistema de Proteção de 

Descargas Atmosféricas com assinatura do engenheiro 

responsável; [quando exigido pela legislação] 

(b) Laudo de Inspeção Predial atestando a segurança e 

funcionamento do sistema elétrico, devidamente assinado 

por profissional habilitado. 

Bom estado estrutural da edificação e em 

condições de atender à finalidade de 

uso/ocupação previsto no Edital [especificar 

o uso/ocupação e as cargas/tensões 

estimadas de solicitação] 

Se edificação nova: Habite-se fornecido pela Prefeitura 

Municipal 

Se edificação usada: Laudo de Inspeção Predial atestando 

a segurança e condições de uso da estrutura do imóvel 

(vigas, fundações, lajes, pilares etc.), acompanhado da 

respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica 

Instalações hidráulicas em funcionamento e 

em bom estado de conservação 

Se edificação nova: Habite-se fornecido pela Prefeitura 

Municipal 

Se edificação usada: Laudo de Inspeção Predial atestando 

as condições de uso da instalação hidráulica do imóvel 

(tubulações, louças, registros, reservatórios etc.), 

acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade 

Técnica 

Acessibilidade a portadores de deficiência 

física 

Vistoria técnica realizada pelo órgão responsável pela 

licitação para verificação do atendimento da NBR 9050 

Elevadores em funcionamento e em 

condições seguras de uso 

Se edificação nova: Habite-se fornecido pela Prefeitura 

Municipal 

Se edificação usada: Laudo de Inspeção Predial atestando 

a segurança e condições de uso dos elevadores, 

acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade 

Técnica 

Direitos reais sobre o 

imóvel 

[propriedade, domínio útil e/ou direito de 

superfície] 

Certidão de Inteiro Teor da Matrícula do imóvel 

Instrução Normativa nº 22/2017 - SPU (0675569)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 139



 

ANEXO XII 

 

Modelo de Contrato de Compra e Venda 

 

 CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL COM 

FORÇA DE ESCRITURA 

PÚBLICA 
 

Por este instrumento contratual, com força de escritura pública, na forma do art. 74 do Decreto-lei n° 9.760, de 

5 de setembro de 1946, lavrado na Superintendência do Patrimônio da União [em/no/na] [estado de localização 

do imóvel; DF, se localizado no exterior], as  partes  adiante  mencionadas  e  qualificadas  têm,  entre  si,  justo  

e contratado as operações de compra e venda de imóvel, cuja aquisição foi autorizada pela Portaria SPU/[UF do 

Estado do imóvel] nº [nº da Portaria], publicada no Diário Oficial da União em [data], na Seção 1, página [nº 
da página], conforme elementos constantes nos processos administrativos [nº processo autuado pelo órgão 

requerente] e [nº do processo autuado na SPU/UF], mediante cláusulas, termos e condições seguintes: 

 

 A- QUALIFICAÇÃO DAS PARTES 

 

A1- VENDEDOR (ES):  

 
[se pessoa jurídica] 

[RAZÃO SOCIAL], CNPJ nº [nº CNPJ], sediada na [logradouro], [nome do Município], [nome do 
Estado], representada neste ato por: 

 

[NOME REPRESENTANTE LEGAL], CPF nº [CPF], RG nº [RG], [órgão expedidor]/[UF 
emissora],emitida em [data de emissão], [nacionalidade],[estado civil com regime de bens, se 

casado; se união estável, informar “convivente em união estável”], [profissão], nascido em [data 
de nascimento], residente e domiciliado na [rua/quadra/avenida], nº [número logradouro], 

[Nome município], [Nome Estado] 

 
Dados complementares: [se não houver dados complementares de qualificação, este campo não 

deve aparecer no contrato]  

 
[se pessoa física] 

[NOME], CPF nº [CPF], RG nº [RG], [órgão expedidor]/[UF emissora],emitida em [data de 
emissão], [nacionalidade],[estado civil com regime de bens, se casado; se união estável, informar 

“convivente em união estável”], [profissão], nascido em [data de nascimento], residente e domiciliado 

na [rua/quadra/avenida], nº [número logradouro], [Nome município], [Nome Estado] 
 

Dados complementares: [se não houver dados complementares de qualificação, este campo não 
deve aparecer no contrato]  

 

 

CÔNJUGE/CONVIVENTE: [se o vendedor for casado ou viver sob união estável, excluído aquele sob 

o regime de separação total] 

 
[NOME], CPF nº [CPF], RG nº [RG], [órgão expedidor] / [UF emissora],emitida em [data de 

emissão], [nacionalidade], [profissão], nascido em [data de nascimento], residente e domiciliado na 
[rua/quadra/avenida], nº [número logradouro], [Nome município], [Nome Estado] 

 

Dados complementares: [se não houver dados complementares de qualificação, este campo não 
deve aparecer no contrato]  

 
 

PROCURADOR: [se houver] 

 
[NOME], CPF nº [CPF], RG nº [RG], [órgão expedidor]/[UF emissora],emitida em [data de 
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emissão], [nacionalidade], [estado civil], nascido em [data de nascimento], [profissão], residente e 

domiciliado na [rua/quadra/avenida], nº [número logradouro], [Nome município], [Nome Estado], 
representante do vendedor neste ato, conforme procuração lavrada em [data], no Cartório de Notas 

[nome do Cartório de Notas]. 

 
Dados complementares: [se não houver dados complementares de qualificação, este campo não 

deve aparecer no contrato]  
 

 

REPRESENTANTE/ASSISTENTE LEGAL: [se o vendedor for absolutamente ou relativamente 
incapaz] 

[NOME], CPF nº [CPF], RG nº [RG], [órgão expedidor]/[UF emissora],emitida em [data de 

emissão], [nacionalidade], [estado civil], nascido em [data de nascimento], [profissão], residente e 

domiciliado na [rua/quadra/avenida], nº [número logradouro], [Nome município], [Nome Estado], 

representante do vendedor neste ato, autorizado mediante o alvará judicial expedido em [data] pelo(a) 

[nome do juízo ou órgão expedidor], nos autos do processo nº [nº processo judicial em que foi 

concedido o alvará]. 

 
Dados complementares: [se não houver dados complementares de qualificação, este campo não 

deve aparecer no contrato]  
 

 

A2 – COMPRADORA 

 

UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio da Secretaria do Patrimônio da União, 

CNPJ 00.489.828/0009-02, representada neste ato pelo Superintendente do Patrimônio da União no 

Estado [de/do/da] [nome estado], CPF nº [CPF], RG nº [RG ], [órgão expedidor]/[UF 

emissora],emitida em [data de emissão], Matrícula SIAPE nº [SIAPE], residente e domiciliado na 

[rua/quadra/avenida], nº [número logradouro], [Nome município], [Nome Estado], nomeado através 

da Portaria SE/MP nº [nº portaria], publicada no DOU em [data publicação], Seção 1, página [nº.], 

mediante competência atribuída pela Portaria SPU n° 40, de 18 de março de 2009, publicada no Diário 

Oficial da União em 20 de março de 2009, na Seção 2, página 43. 

 

 

B – DESCRIÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO 

B1-  NATUREZA: [se imóvel urbano ou rural] 

B2 – Nº INSCRIÇÃO MUNICIPAL [se urbano] / Nº CNIR [se rural]: 

B3-  LOCALIZAÇÃO: [Logradouro], [nº],[complemento], [Município], [Estado] 

B4-  ÁREA DO TERRENO: [área]m² 

B5-  ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL: [área]m² 

B6- CARTÓRIO: [Nome do Cartório, 

gerado a partir da informação do código] 

B6- MATRÍCULA: [nº da matrícula do imóvel no 

Cartório] 

B7- MEMORIAL DESCRITIVO: [descrever o memorial do terreno em coordenadas geográficas e 
o memorial da construção, se houver] 

 

C – VALOR DE VENDA DO IMÓVEL E FORMA DE PAGAMENTO 

C1 – VALOR AJUSTADO (R$):  

1.1– VALOR DO 

TERRENO (R$):  
 

1.2– VALOR DA ÁREA 

CONSTRUÍDA (R$):  

1.3– VALOR TOTAL DO IMÓVEL 

(R$):  

C2– FONTE ORÇAMENTÁRIA 

C2.1 – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 

C2.3 – PROGRAMA: 

C2.4 – AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

C2.5 – PLANO ORÇAMENTÁRIO: 

C2.6 – VALOR:  

C3– CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

C3.1 MODALIDADE: [A vista/Parcelamento] [se parcelamento, necessidade de incluir cláusula] 
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C3.2 SINAL (R$): 

C3.3 NÚMERO DE PARCELAS (R$): 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA O(s) VENDEDOR (ES) declara(m)-se proprietário(os) e legítimo possuidor(es) do 

imóvel descrito na letra “B” deste contrato, completamente livre e desembaraçado de todo e qualquer ônus 

judicial ou extrajudicial, hipoteca legal ou convencional, foro ou pensão, inclusive quaisquer ônus reais ou 

ações de caráter pessoal reipersecutório que possam de alguma forma prejudicar o negócio realizado pelo 

presente instrumento, e, por  força deste, transmite à COMPRADORA toda  posse,  domínio,  direito  e  ação  

sobre  o  imóvel  ora  vendido, obrigando-se  por  si,  seus  herdeiros  e  sucessores,  a fazer  a  presente  venda  

sempre  firme, boa e valiosa e, ainda, a responder pela evicção de direito, para que do imóvel a 

COMPRADORA goze e livremente disponha como seu desta data em diante. A COMPRADORA declara 

aceitar a presente compra e venda nos termos em que é efetivada. 

CLÁUSULA SEGUNDA – Declara a COMPRADORA que tem plena ciência das condições, características e 

estado de conservação do imóvel descrito e caracterizado neste instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA – O(s) VENDEDOR (ES) compromete(m)-se a arcar com o pagamento de 

quaisquer tributos que venham a incidir sobre o imóvel até o momento que antecede o registro deste título 

aquisitivo. 

CLÁUSULA QUARTA –Fica eleito o respectivo foro competente da Justiça Federal, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 

instrumento contratual.  

CLÁUSULA QUINTA– O presente contrato de compra e venda é definitivo e irretratável, estando apto a ser 

levado ao registro imobiliário, ressaltando-se, contudo, que por força da presente condição resolutiva, na forma 

do que autoriza o art. 474 combinado com o art. 475 do Código Civil Brasileiro, a presente avença de compra e 

venda restará resolvida de pleno direito caso a COMPRADORA não salde o preço de venda estabelecido neste 

instrumento. 

CLÁUSULA SEXTA– A OUTORGADA COMPRADORA apresentará ao OUTORGANTE VENDEDOR 

exemplar deste instrumento, com comprovante de seu registro no competente Registro de Imóvel, no prazo de 

30 (trinta) dias corridos, a partir da data de assinatura deste Contrato, ressalvada a hipótese de impedimento ou 

obstáculo apresentado pelo respectivo Oficial de Registros Públicos. 

§ 1º  Na hipótese de impedimento ou obstáculo apresentado pelo Oficial de Registros Públicos, em 

virtude de irregularidade antecedente à data de assinatura deste Contrato, compromete-se o OUTORGANTE 

VENDEDOR, desde já com a autorização expressa da OUTORGADA COMPRADORA, a sanar as pendências 

apresentadas no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado do término do prazo a que se refere o caput desta 

Cláusula, prorrogável por igual e sucessivo período a critério da União, de modo que o título venha a ser 

registrado. 

§ 2º  Transcorrido o prazo previsto no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, o contrato de compra e venda 

estará rescindido de pleno direito, independentemente de ato especial, responsabilizando-se a OUTORGANTE 

VENDEDORA a restituir os valores pagos pela OUTORGADA COMPRADORA, com as devidas correções.   

 

E por assim estarem convencionados e se declararem ajustados, assinam o(s) VENDEDOR (ES) e a 

COMPRADORA, por seus representantes, que depois de lido e achado conforme o presente instrumento, 

valendo o mesmo como escritura pública, de acordo com o art. 74 do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 

1946.  

  

 

[Local], [data de assinatura por extenso] 
 

......................................................  

UNIÃO 

(Representado por [nome do Superintendente]) 

 

 

.......................................................  

Nome do(os) Vendedor(es) 

(Representado por [nome do representante, quando não for o vendedor quem assinar o contrato]) 
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ANEXO XIII 
 

Modelo de Extrato de Contrato de Compra e Venda 

 

Processo nº  

Vendedor (es):  

Compradora: UNIÃO 

Objeto: [descrição sucinta do imóvel, inclusive com a citação do seu número de matrícula ou 

transcrição e RIP] 

Fundamento legal: art. 41, incisos I, II e III, do Anexo I do Decreto n° 8.189, de 21 de janeiro de 

2014 e Portaria SPU n°...., de..........de......................de......................[ato da SPU/UF por qual foi 

autorizada a compra] 

Data de assinatura do contrato: 
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ANEXO XIV  

Formulário de Análise Técnica de Processo de Compra de Imóvel 

(de responsabilidade do órgão interessado na compra) 

 

 
1- INFORMAÇÕES GERAIS 

Processo nº: [Processo principal e apensos] 

Interessado: [Denominação do órgão requerente] 

Assunto: AQUISIÇÃO POR COMPRA 

Município: [Denominação do Município de localização do imóvel] 

2-  CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL 

Localização: [Endereço] 

Área do terreno (m²): [Área do terreno, das benfeitorias) 

Área construída (m²): [Conforme constante da matrícula do imóvel] 

Memorial descritivo: [Conforme constante da matrícula do imóvel] 

Situação ocupacional: [Quem está ocupando atualmente o imóvel ou se está desocupado] 

Direito real a ser adquirido: [Propriedade ou domínio útil] 

3-  CARACTERIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO 

Nome(s) proprietário(s) 

/vendedor(es): 

 

Finalidade da aquisição: [Descrever o uso proposto para o imóvel] 

Valor da compra (R$):  

Licitação/Dispensa: [Informar a modalidade de licitação ou se esta foi dispensada] 

4- AVALIAÇÃO SIM / 

NÃO 

OBSERVAÇÃO 

4.1- A descrição do imóvel é idêntica 

àquela constante na matrícula 

cartorial 

  

4.2- O imóvel é suscetível de 

alienação/aquisição 

 [Verificar a existência de um ou mais impedimentos relacionados no § 2º do art. 10 da 

IN] 

4.3 – A documentação apresentada 

atende às exigências formais, 

técnicas e legais para a formalização 

do contrato de compra e venda 

  

4.3.1- Plantas de situação e localização do terreno e construções  [Indicar o número da folha] 

4.3.2- Certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel  [Indicar o número da folha e, no 

caso de imóvel em construção, 

verificar se o memorial descritivo 

encontra-se registrado] 

4.3.3- Declaração de quitação das despesas condominiais, se imóvel urbano  [Indicar o número da folha] 

4.3.4- Certificado de cadastro emitido pelo INCRA com a prova de quitação do ITR, se 

rural 
 [Indicar o número da folha] 

4.3.5- Certidões referentes aos tributos que incidam sobre o imóvel  [Indicar o número da folha] 

4.3.6- Certidões negativas de ônus, gravames e de distribuição de ações reais e 

reipersecutórias 
 [Indicar o número da folha] 

4.3.7- Laudo de vistoria técnica ou, no caso de imóvel edificado, laudo de inspeção predial ou 

outro documento atestando as condições de habitabilidade do imóvel acompanhado da ART* 
 [Indicar o número da folha] 

4.3.8- Laudo de avaliação do imóvel assinado por profissional habilitado  [Indicar o número da folha] 

4.3.9- Três últimas contas de concessionárias de serviço público  [Indicar o número da folha] 

4.3.10- Cópia do RG e CPF ou CNPJ, se pessoa jurídica, do vendedor  [Indicar o número da folha] 

4.3.11- Certidão de depósito ou de registro dos respectivos contratos e atos constitutivos e 

cópia dos documentos comprobatórios de sua representação legal, se pessoa jurídica 
 [Indicar o número da folha] 

4.3.12- Comprovante de residência da pessoa física ou do representante legal  [Indicar o número da folha] 

4.3.13- Certidão de casamento e CPF do cônjuge, se pessoa física e casado  [Indicar o número da folha] 
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4.3.14- CND/INSS, se pessoa jurídica  [Indicar o número da folha] 

4.3.15 - Declaração de indisponibilidade de imóvel da União   

4.3.16- Portaria de autorização para aquisição por compra expedida pela SPU/UF  [Indicar o número da folha] 

4.3.17- Parecer da Consultoria Jurídica aprovando a minuta do Edital de Licitação ou a 

dispensa desta, nos termos do inciso VI e do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666, de 

1993 

  

4.3.18- Ato de declaração de dispensa de licitação e sua ratificação, quando couber  [Indicar o número da folha, caso o 

procedimento licitatório seja 

executado pela própria SPU] 

4.3.18- Extrato de publicação da dispensa de licitação  

ou a publicação do aviso contendo o resumo do edital de licitação  

 [Indicar o número da folha] 

4.3.19- Minuta do Contrato de Compra e Venda  [Indicar o número da folha] 

4.4 – As páginas do processo encontram-se numeradas, rubricadas e organizadas em 

ordem cronológica, conforme determina o § 4º do art. 22 da Lei nº 9.784/1999. 
  

4.5 – Outras informações, dados e documentos considerados relevantes.   

* A ser exigida apenas quando o documento não for elaborado por profissional do quadro da Administração Pública.  

Atesto que a documentação e respectivas informações constantes do processo em referência [não] atendem às 

exigências legais e formais para a efetivação da aquisição do respectivo imóvel mediante assinatura do contrato 

de compra e venda. 

Em     /    /            

          

________________________________________ 

Responsável pelo preenchimento 

(Assinatura sobre carimbo) 

 

Com base na análise técnica supra, encaminhe-se o processo em referência à Consultoria Jurídica no Estado 

do(a) ............................ para  exame e aprovação prévia da minuta do respectivo contrato, nos termos do 

disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666, de 1993. 

Art. 38 ............. 

Parágrafo único.  As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou 

ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. 

 
Em     /        /                      

___________________________________________ 

Representante do órgão interessado 

(Assinatura sobre carimbo) 
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ANEXO XV  

 
Modelo de Requerimento para Lavratura e Assinatura do Contrato de Compra e Venda 

 

Ofício nº    .........../........... 

 

Local,........... de ............. de ............. 

Ao(À) Senhor(a) 

[Nome do Superintendente] 

Superintendente do Patrimônio da União no Estado de .......................................... 

  

Assunto: Lavratura e Assinatura do Contrato de Compra e Venda, com pedido de posterior entrega 

Referência: [Número do processo administrativo] 

 

Senhor(a) Superintendente, 

1. Pelo presente, encaminhamos a minuta do contrato de compra e venda do imóvel 

localizado...................................., Município de................, Estado do(a) ........................, conforme 

autorização cometida através da Portaria SPU...../..............., publicada no Diário Oficial da União – DOU 

em ................. [data], Seção____, página______ [Portaria de Autorização para aquisição por compra], 

para fins de lavratura e assinatura do respectivo instrumento contratual, visando, assim, que sejam 

promovidas as medidas conclusivas de incorporação do bem ao patrimônio da União. 

2. Na qualidade de representante legal do órgão requerente, declaro que:  

I. Foram cumpridas todas as disposições previstas na Portaria Autorizativa expedida pela 

SPU/UF; 

II. O processo de licitação, ou de dispensa/inexigibilidade desta, observou os ditames legais e 

atende o interesse público; 

III. O laudo de avaliação do imóvel objeto da compra foi elaborado de acordo às normas técnicas 

aplicáveis; 

IV. Este órgão dispõe de recursos em seu orçamento para pagamento do valor ajustado, nas 

condições estipuladas na minuta do contrato de compra e venda; 

V. A minuta do contrato de compra e venda encontra-se em condições de ser lavrada e assinada 

pela Secretaria do Patrimônio da União - SPU, tendo sido ela aprovada pelo órgão de 

assessoramento jurídico; 

VI. Este órgão tem ciência que, após a lavratura e assinatura do contrato de compra e venda, será 

formalizado Termo de Entrega do respectivo imóvel, cujo extrato será publicado no Diário 

Oficial da União – DOU; 

VII. Os dados de qualificação do(s) vendedor(es) inseridos na minuta do contrato conferem com os 

documentos de identificação por este(s) apresentados. 

3. Por fim, requer-se a entrega do imóvel, conforme previsto no art. 79 do Decreto-lei n° 9.760, de 5 

de setembro de 1946, juntando-se a este requerimento os seguintes documentos: 

I- minuta final do contrato de compra e venda aprovada pelo órgão de assessoramento jurídico; 

II- parecer jurídico de aprovação da minuta contratual; 

III- planta e memorial descritivo do imóvel; e 
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IV- dados necessários ao cadastro do imóvel no sistema corporativo da SPU e ao registro do título 

aquisitivo perante o cartório de registro de imóveis competente: 

 

 Local e data, 

_________________________________________________ 

Representante legal do órgão requerente 
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ANEXO XVI  

Procedimentos para aquisição mediante recebimento por doação 
 

 

ÓRGÃO/ ÁREA PASSO DESCRIÇÃO 

ÓRGÃO 

INTERESSADO 

OU 

ENTE/ENTIDADE 

PROPONENTE 

01 Preenche formulário e encaminha para a SPU/UF de localização do imóvel 

UNIDADE DE 

INCORPORAÇÃO 

DA SPU/UF 

02 Recebe a proposição de doação diretamente do proprietário ou órgão interessado na 

utilização do imóvel (Ver Modelo de Proposição de Doação) 

03 Verifica a existência de outro processo relativo ao mesmo assunto e, se inexistente, autua 

novo processo; 

04 Avalia a documentação, bem como as condições e encargos estabelecidos para doação, 

preenchendo formulário de análise técnica 

05 Solicita a manifestação do Superintendente quanto ao prosseguimento ou não do pleito 

(Despacho ao pé do formulário de análise técnica); 

GAB/SPU/UF 06 Autoriza ou não o recebimento de imóvel em doação, publicando a portaria de aceitação ou 

de recusa. 

07 Restitui processo à unidade competente para prosseguimento, no caso de aceitação, ou para 

arquivamento do processo, em caso de não aceitação, publicando-se, neste caso, a respectiva 

portaria de recusa. 

UNIDADE DE 

INCORPORAÇÃO  

DA SPU/UF 

08 Elabora minuta do contrato de doação e encaminha ao Superintendente. 

GAB/SPU/UF  

 

09 Encaminha minuta de contrato de doação para o ente/entidade proponente para análise 

prévia 

10 Recebe manifestação do ente/entidade proponente, efetuando eventuais ajustes 

10 Encaminha o processo à CJU/UF para apreciação da minuta do contrato de 

doação/transferência 

UNIDADE DE 

INCORPORAÇÃO  

DA SPU/UF 

11 Recebe o processo do CJU/UF, fazendo as alterações e ajustes eventualmente indicados; 

12 Convoca as partes para assinatura do contrato de doação; 

GAB/SPU/UF  13 Assina o contrato de doação; 

UNIDADE DE 

INCORPORAÇÃO  

DA SPU/UF 

14 Encaminha para publicação o extrato do contrato de doação, observando-se o prazo indicado 

nesta IN; 

15 Adota os procedimentos necessários para incorporação do imóvel (Cadastro no sistema 

corporativo e solicitação de registro junto ao CRI) 
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ANEXO XVII  

Modelo de proposição de doação 

(formulário a ser preenchido pelo órgão federal interessado na utilização do imóvel ou pelo 

próprio proponente doador) 

 
1. DADOS DO PROPONENTE DOADOR: 

 

Nome do proponente doador: 

Endereço: 

Cidade UF CEP DDD/Telefone 

Nome do representante legal: 

                                                           

CPF: 

 

2. DADOS DO ORGÃO INTERESSADO NA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL EM DOAÇÃO: 

[Quando a doação tiver destinação vinculada – encargo] 

 

Órgão federal interessado: 

Endereço: 

Cidade UF CEP DDD/Telefone 

Nome do representante legal: 

                                                           

CPF: 

 

3. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL PROPOSTO 

 

Denominação: 

Endereço: 

Cidade UF CEP 

Área do terreno (m²): Área construída (m²): Valor estimado (R$): 

Matricula Geral: Registro: 

Livro: Data de Registro: 

Cartório de Registro de Imóveis: 

 

4. JUSTIFICATIVA/FUNDAMENTAÇÃO: 
 

4.1 Da motivação (Descrever as razões que motivam a proposta de doação do imóvel à União) 

 

 

 

4.2 Dos encargos (Descrever os eventuais encargos para a União) 

 

4.3 Das circunstâncias de necessária publicidade e que possam afetar a utilização do imóvel: (Descrever, 
entre outras circunstâncias, sobre a existência de aspecto restritivo ou impeditivo em relação ao uso do imóvel, 

tais como inserção em área de preservação ambiental e tombamento pelo patrimônio histórico)  
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5. DECLARAÇÃO: 

 
Na qualidade de proponente [ou representante legal do órgão interessado ou do proponente pessoa jurídica], 

declaro que: 

 

1- O proponente é proprietário e possuidor legítimo do imóvel proposto em doação; [Quando a proposta 

for apresentada diretamente pelo proprietário do imóvel] 

2- O imóvel proposto acha-se livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus judiciais, hipoteca legal ou 

convencional, ou ainda, qualquer outro ônus real; 

3- Este órgão apresenta capacidade para cumprimento dos encargos e condições estabelecidas pelo 

doador; [Quando preenchido pelo órgão federal interessado] 

4- O imóvel ofertado apresenta possibilidade de aproveitamento de interesse público, não tendo sido 

constatadas restrições ou impedimentos capazes de afetar direitos de terceiros ou a utilização do próprio 

bem; [Quando preenchido pelo órgão federal interessado] 

5- A doação proposta em favor da União apresenta interesse público, devidamente justificado no 

respectivo processo administrativo, estando ela de acordo com a legislação específica ......................; 

[estadual ou municipal, quando proposta por entre/entidade da administração pública de outra  esfera 
de governo] 

6- Junto à presente proposição estão sendo encaminhados os seguintes documentos: 

 

        Certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel 

 

        Declaração de regularidade condominial, 

quando for o caso 

           Plantas de situação e localização do terreno e 

construções assinadas por profissional habilitado 

 

        Certidões referentes aos tributos que incidam 

sobre o imóvel 

           Memorial descritivo assinado por profissional    

habilitado  

 

          Certificado de Cadastro emitido pelo INCRA, 

com a prova de quitação do ITR, quando 

imóvel rural 

        Ato autorizativo da doação (lei, decreto, portaria 

etc.), quando o proponente doador tratar-se de 

ente/entidade da Administração Pública.  

  

          Certidão de depósito ou de registro dos 

respectivos contratos e atos constitutivos e 

cópia autenticada dos documentos 

comprobatórios de sua representação legal, se 

pessoa jurídica de direito privado. 

        Cópia autenticada do RG e do CPF, se pessoa física, 

ou CNPJ se pessoa jurídica 

 

          Relatório de vistoria contendo fotos do imóvel 

(mínimo de 3) 

       Portaria de nomeação do representante legal do 

órgão proponente, quando for o caso 

 

          Prova de dotação orçamentária para 

cumprimento de eventual encargo decorrente 

da doação. 

         Laudo de avaliação          Certidão negativa de ônus reais e ações 

reipersecutórias 

 

 

Local e data, 

 

___________________________________________________________ 

Representante legal do órgão proponente ou interessado na aquisição 
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ANEXO XVIII 

Formulário de análise técnica da aquisição mediante recebimento por doação 

[De responsabilidade da SPU/UF] 

 
 

1-  DADOS GERAIS 
Assunto: AQUISIÇÃO POR RECEBIMENTO EM DOAÇAO 

Processo nº: (Processo principal e apensos) 

Interessado:  

Município:  
 

2- CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL 
Localização: (Endereço) 

Área do terreno (m²): (Área do terreno, das benfeitorias) 

Área construída (m²): (Conforme constante da matrícula do imóvel) 

Matrícula/Transcrição: Número: Livro: 

Cartório do Registro de Imóveis  

Situação ocupacional: (Quem está ocupando atualmente o imóvel ou se está desocupado) 

Potencial construtivo (m²): (Indicar a área de construção total permitida pela legislação municipal de uso e ocupação do 

solo) 

Restrições de uso e ocupação:  
 

3- CARACTERIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO 
Motivação: (Descrever as razões que motivam a proposta de doação do imóvel à União) 

Encargo (se houver): (Descrever o encargo imposto pelo proponente doador, quando for o caso) 

Direito real a ser adquirido: (propriedade ou domínio útil) 
 

4- AVALIAÇÃO SIM / 

NÃO 

OBSERVAÇÕES 

4.1- A descrição do imóvel é idêntica àquela 

constante na matrícula cartorial 
 

 

 

 

 

 

4.2- A situação do imóvel informada na proposta 

de doação é compatível com aquela identificada 

na vistoria técnica 

  

4.3- O imóvel apresenta possibilidade de 

aproveitamento de interesse público, não tendo 

sido constatadas restrições ou impedimentos 

capazes de afetar direitos de terceiros 

 [Avaliar a declaração do órgão interessado ou a conveniência e 

oportunidade da SPU assumir a gestão do imóvel, caso não haja 

registro de interesse de outros órgãos] 

4.4- Consta nos autos comprovação da capacidade 

de cumprimento dos encargos e condições 

eventualmente propostas pelo doador. 

 (Indicar o signatário da declaração e a página desta) 

4.5 - A documentação apresentada pelo doador 

atende às exigências formais, técnicas e legais 

para a formalização da aquisição. 

  

4.5.1- Plantas de situação e localização do terreno 

e construções 
 [Indicar o número da folha] 

4.5.2- Certidão de inteiro teor da matrícula do 

imóvel 
 [Indicar o número da folha] 

4.5.3- Declaração de quitação das despesas 

condominiais 
 [Indicar o número da folha, e a pertinência de recebimento do imóvel 

na existência de ônus] 

4.5.4- Certificado de cadastro emitido pelo 

INCRA com a prova de quitação do ITR, se rural 
 [Indicar o número da folha, e a pertinência de recebimento do imóvel 

na existência de ônus] 

4.5.5- Certidões referentes aos tributos que 

incidam sobre o imóvel 
 [Indicar o número da folha, e a pertinência de recebimento do imóvel 

na existência de ônus] 

4.5.6- Certidões negativas de ônus, gravames e de 

distribuição de ações reais e reipersecutórias 
 [Indicar o número da folha, e a pertinência de recebimento do imóvel 

na existência de ônus] 

4.5.8- Laudo de vistoria do imóvel  [Indicar o número da folha] 

4.5.9- Laudo de avaliação do imóvel ou certidão 

municipal contendo valor venal utilizado para 

efeito de cálculo de IPTU 

 [Indicar o número da folha] 

4.5.10- Cópia do RG e do CPF, se pessoa física, 

ou CNPJ, se pessoa jurídica 
 [Indicar o número da folha] 
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4.5.11- Certidão de depósito ou de registro dos 

respectivos contratos e atos constitutivos e cópia 

dos documentos comprobatórios de sua 

representação legal, se o doador é pessoa jurídica 

de direito privado. 

 [Indicar o número da folha] 

4.5.12 - Ato autorizativo da doação (lei, decreto, 

portaria etc.), quando o proponente doador tratar-

se de ente/entidade da Administração Pública. 

 [Indicar o número da folha] 

4.5.13- Certidão de feitos ajuizados (cível, 

trabalhista ou Justiça Federal) que possam 

prejudicar o direito da União sobre o imóvel. 

 [Indicar o número da folha e a pertinência de recebimento do imóvel 

sub judice] 

4.5.14- Formulário de proposição de doação  [Indicar o número da folha] 

4.5.15- Minuta do Contrato de Doação  [Indicar o número da folha] 

4.6 - As folhas do processo encontram-se 

numeradas, rubricadas e organizadas em ordem 

cronológica, conforme determina o § 4º do art. 22 

da Lei nº 9.784/1999 

  

4.7 – Outras informações relevantes com 

possibilidade de interferência nos direitos da 

União ou de terceiros sobre o imóvel proposto em 

doação. 

  

4.8 –A partir dos elementos constantes dos autos é 

possível configurar a conveniência e oportunidade 

da aquisição do imóvel em questão 

 [Relacionar aspectos da justificativa a demonstrar o efetivo interesse 

público da aquisição] 

 

Atesto que a documentação e respectivas informações constantes do processo em referência [não] configuram o 

interesse público e atendem [não atendem] às exigências legais e formais para a aceitação da doação do respectivo 

imóvel, manifestando-me favorável [desfavorável] quanto aos aspectos de conveniência e oportunidade de tal 

aquisição. 

Em     /        /                         

________________________________________ 

Responsável pelo preenchimento 

(Assinatura sobre carimbo) 

 

1. No uso da atribuição conferida pelo art. 3º, inciso I, da Portaria SPU nº 200, de 29 de junho de 2010, e 

levando em conta o interesse público e os aspectos de conveniência e oportunidade administrativa, aceito [recuso] a 

doação, com [sem] encargo, do(a) [propriedade ou nome do direito real limitado] sobre o imóvel supra 

referenciado. 

2. Publique-se a respectiva Portaria de Aceitação [Recusa] da doação em tela. 

3. Em seguida, encaminhe-se o processo em referência à Consultoria Jurídica no Estado do(a) 

............................ para  exame e aprovação prévia da minuta do contrato de doação, nos termos do disposto no 

parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666, de 1993. [no caso de aceitação da doação] 

4. Em     /        /                         

 

______________________________________ 

Superintendente do Patrimônio da União 

(Assinatura sobre carimbo) 
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ANEXO XIX 

 

Modelo de Portaria de Aceitação de Doação 

 

 

 
PORTARIA N.º .......... DE  .......... DE .............. DE ............... 

 

 

O SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO ESTADO DE 

......................................................, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo art. 3º, inciso I, da 

Portaria SPU/MP nº 200, de 29 de junho de 2010, publicada no Diário Oficial da União em 30 de junho de 

2010, na Seção 2, página 75, conforme os elementos que integram o Processo Administrativo nº 

........................, resolve: 

Art. 1º Aceitar a doação, [com/sem] encargo, que faz o .........[nome e qualificação do doador, 

mencionado, quando for outro ente público, a lei que autorizou a doação], do imóvel.......... [descrever se 

imóvel urbano ou rural, o seu endereço, o número da matrícula/transcrição, Livro e o cartório onde está 

registrado]. 

Art. 2.º O imóvel objeto desta Portaria destina-se à...............................[quando a doação for com 

encargo]. 

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Superintendente do Patrimônio da União em ....................... 
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ANEXO XIX-A 

 

Modelo de Portaria de Recusa de Doação 

 

 

 
PORTARIA N.º .......... DE  .......... DE .............. DE ............... 

 

O SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM 

...................................................... [nome do Estado], no uso da competência que lhe foi atribuída pelo art. 

3º, inciso I, da Portaria SPU/MP nº 200, de 29 de junho de 2010, publicada no Diário Oficial da União em 

30 de junho de 2010, na Seção 2, página 75, conforme os elementos que integram o Processo 

Administrativo nº ........................, resolve: 

Art. 1º Recusar a doação, [com/sem] encargo, que pretende fazer à União, o .........[nome e 

qualificação do doador, mencionado, quando for outro ente público, a lei que autorizou a doação], do 

imóvel.......... [descrever se imóvel urbano ou rural, o seu endereço, o número da matrícula/transcrição, 

Livro e o cartório onde está registrado]. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Superintendente do Patrimônio da União em........ 
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ANEXO XX 

 

Modelo de Contrato de Doação 

 

Livro nº ..............                                                                                                              Fls. ...............   

 

 

 

CONTRATO DE DOAÇÃO COM FORÇA DE 

ESCRITURA PÚBLICA que o (a) …………………. 

[doador] faz à UNIÃO, cujo objeto consiste no imóvel 

situado na(o) ....................., Município de ....................., 

Estado do(a) .........................................., conforme 

Processo Administrativo nº 

................................................ 

 

 

Aos ………….. dias do mês de.................. do ano de ......................., celebraram o presente instrumento de 

contrato, lavrado na Superintendência do Patrimônio em......................., de um lado, como OUTORGANTE 

DOADOR .................................[nome e qualificação do doador], representado neste ato por 

.................................. [nome, dados de qualificação pessoal e domicílio do representante], e de outro lado, 

como OUTORGADA DONATÁRIA, a UNIÃO, representada neste ato Superintendente do Patrimônio da 

União no Estado de......Carteira de Identidade RG nº .............., inscrito no CPF/MF nº .........., matrícula SIAPE 

nº ........, residente e domiciliado(a) ............................, nomeado(a) através da Portaria nº ..........................., de 

............. de ...................... de ...................., publicada no Diário Oficial da União nº ................, Seção ......, 

página ............, de ......... de ................. de .................., conforme competência atribuída pela Portaria SPU n° 40, 

de 18 de março de 2009, publicada no Diário Oficial da União em 20 de março de 2009, na Seção 2, página 43, 

pelo (a) ....................................................... Pelo representante do OUTORGANTE DOADOR, com a 

aquiescência do representante da OUTORGADA DONATÁRIA, foi dito que: CLÁUSULA PRIMEIRA: O 

OUTORGANTE DOADOR é proprietário e legítimo possuidor, completamente livre e desembaraçado de 

quaisquer ônus reais ou ações de caráter pessoal reipersecutório que possam de alguma forma prejudicar o 

negócio realizado pelo presente instrumento, do imóvel localizado no(a) ............................................. , 

Município de .................., Estado de ..........................., com as seguintes características: 

........................................... [descrição completa do imóvel igual a que estiver na matrícula ou transcrição], 

devidamente descrito na Matrícula [ou transcrição] nº ......................, constante do Livro de Registro Geral 

do......................................... [nome do Cartório de Registro de Imóveis] CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude 

da autorização contida .............................. [discriminar o ato de vontade do doador e sua publicação no Diário 

Oficial, quando ente da Administração Pública], o OUTORGANTE DOADOR, pelo presente contrato, faz a 

doação com [ou sem] encargo à OUTORGADA DONATÁRIA do imóvel descrito e caracterizado na cláusula 

anterior, cedendo-lhe e transferindo-lhe todo o domínio, direito, ação, servidão ativa, senhorio e posse que tinha 

sobre o mencionado imóvel ora doado, obrigando-se a fazer o presente contrato bom, firme e valioso em todo e 

qualquer tempo, pondo a contemplada a salvo de contestações futuras e a responder pela evicção de direito. 

CLÁUSULA TERCEIRA: O imóvel objeto deste Contrato acha-se livre e desembaraçado de todos e 

quaisquer ônus judiciais, hipoteca legal ou convencional, ou ainda, qualquer outro ônus real. CLÁUSULA 

QUARTA: A OUTORGADA DONATÁRIA tem plena ciência das condições, características e estado de 

conservação do imóvel descrito e caracterizado neste instrumento; CLÁUSULA QUINTA: Fica estabelecido, 

de acordo com o ato autorizativo da doação, citado na cláusula segunda, que 

......................................................................................................... [Detalhar as condições impostas para a 

doação – encargo – e as penalidades por sua inobservância, se for o caso] CLÁUSULA SEXTA: Fica eleito o 

respectivo foro competente da Justiça Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 

para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento contratual. E, então, a OUTORGADA 

DONATÁRIA, por meio de seu representante, disse existir manifesto interesse em incorporar o imóvel objeto 

da doação ao patrimônio da UNIÃO, motivo pelo qual foi declarada a aceitação da liberalidade por meio da 

Portaria SPU nº .............. do Superintendente do Patrimônio da União no Estado do(a) ............................., 

publicada no Diário Oficial da União nº ................, Seção ......, página ............, de ......... de ................. de 
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.................., constante do Processo Administrativo nº................../...........CLÁUSULA SEXTA: O 

OUTORGANTE DOADOR compromete-se a arcar com o pagamento de quaisquer tributos que venham a 

incidir sobre o imóvel até o momento que antecede o registro deste título aquisitivo. E por assim se declararem 

ajustadas as partes, assinam: o OUTORGANTE DOADOR, a OUTORGADA DONATÁRIA, por seus 

representantes, depois de lido e achado conforme o presente instrumento, valendo o mesmo como escritura 

pública, de acordo com o art. 74 do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946. 

............................................................... 

  

 

 

[Nome da pessoa física ou jurídica] 

OUTORGANTE DOADOR  
 

UNIÃO 

OUTORGADA DONATÁRIA 
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ANEXO XXI 
 

Modelo de Extrato de Contrato de Doação 

 

Processo nº  

Doador (es):  

Donatária: UNIÃO 

Objeto: [descrição sucinta do imóvel, inclusive com a citação do seu número de matrícula ou 

transcrição e RIP] 

Fundamento legal: art. 3º, inciso I, da Portaria SPU/MP nº 200, de 29 de junho de 2010 [acrescentar 

como fundamento a Lei/Decreto/Portaria/Ato que autorizou a doação, quando o proponente 

doador tratar-se de ente da Administração Pública] 

Data de assinatura do contrato: 
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ANEXO XXII 

Procedimentos para aquisição mediante registro por apossamento vintenário 

 

ÓRGÃO/ ÁREA PASSO DESCRIÇÃO 

UNIDADE DE 

INCORPORAÇÃO 

DA SPU/UF 

01-A 

 

 Quando utilizado/ocupado 

por outro órgão da 

Administração Pública 

federal 

Recebe do órgão interessado o requerimento de registro do 

imóvel em nome da União adotando modelo de requerimento 

previsto nesta IN 

01-B 

 

Quando a SPU for o próprio 

órgão possuidor ou ocupante 

do imóvel 

 

Autua e instrui processo específico para incorporação do 

imóvel possuído/ocupado observando §4º do art. 25 desta IN e 

segue para o Passo 04 

 

02 Verifica a existência de outro processo relativo ao mesmo imóvel e, se for o caso: (i) anexa o 

requerimento ao processo existente, ou (ii) autua novo processo administrativo; 

03 Efetua análise técnica utilizando formulário específico constante desta IN. 

04 Elabora minutas da Certidão Declaratória de Posse e da Portaria de Discriminação. 

05 Submete o processo ao Superintendente do Patrimônio da União para encaminhamento ao 

Órgão Central da SPU. 

GAB/SPU/UF 06 Decide sobre o prosseguimento do pleito, assinando, em caso positivo, a Certidão Declaratória 

de Posse.  

07 Encaminha processo ao unidade de incorporação da SPU/UC para conferência da análise 

técnica realizada pela SPU/UF. 

 UNIDADE DE 

INCORPORAÇÃO 

SPU/UC 

08 Elabora despacho confirmando (ou não) se o formulário de analise técnica da SPU/UF atende 

aos requisitos previstos na IN, submetendo minuta da portaria de discriminação ao Secretário 

do Patrimônio da União. 

GAB/SPU/UC 09 Analisa, assina e publica portaria de discriminação administrativa, restituindo os autos à 

SPU/UF. 

UNIDADE DE 

INCORPORAÇÃO 

DA SPU/UF 

10 Cadastra o imóvel no SPIUNET (ou sistema que o substituir), na situação “em processo de 

incorporação”. 

11 Elabora minuta de ofício que será dirigido ao Oficial do CRI competente, acompanhando-a da 

portaria de discriminação do bem. 

GAB/SPU/UF 

12 Assina e encaminha ofício dirigido ao Oficial do CRI requerendo o registro do imóvel, bem 

como a expedição da certidão que o confirme. 

13 Restitui o processo ao setor competente da SPU/UF, para acompanhamento da solicitação feita 

ao Registro de Imóveis competente e posterior conclusão da incorporação. 

UNIDADE DE 

INCORPORAÇÃO 

DA SPU/UF 

14 Junta ao processo administrativo a certidão cartorial que confirma o registro. 

15 Atualiza o sistema corporativo (imóvel “incorporado”). 
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ANEXO XXIII 

Modelo de requerimento de aquisição/incorporação mediante registro por apossamento vintenário 
[Formulário a ser preenchido pelo órgão que utiliza o imóvel]  

 

 

1- DADOS DO REQUERENTE: 

 

Órgão Requerente: 

Endereço: 

Cidade UF CEP DDD/Telefone 

Nome do representante legal: 

                                                           

CPF: 

 

2- DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

 

Denominação: (    ) Urbano                 (    ) Rural 

Endereço: 

Cidade: UF CEP 

Área do terreno (m²): Área construída (m²): 

Valor estimado (R$): 

Circunscrição judiciária ou administrativa em que está situado o imóvel: 

 

 

3- JUSTIFICATIVA/FUNDAMENTAÇÃO: 

 

3.1 Da destinação pública do imóvel nos últimos 20 anos: (Apresentar breve histórico sobre a ocupação do 

imóvel nos últimos 20 anos) 

 

 

 

3.2 Das circunstâncias de necessária publicidade e que possam afetar direito de terceiros: (Descrever, entre 

outras circunstâncias: (i) ações judiciais que discutam a posse ou domínio sobre o imóvel ocupado; (ii) a 

existência de aspecto restritivo ou impeditivo em relação ao uso do imóvel, tais como inserção em área de 
preservação ambiental e tombamento pelo patrimônio histórico; e (iii) a existência de contratos de cessão de 

uso, locação ou promessa de transferência de domínio firmados pelo órgão ocupante ou detentor da posse com 

terceiros) 

 

 

 

4- DECLARAÇÃO: 

 

Na qualidade de representante legal do órgão requerente, declaro que: 

 

1- O imóvel objeto do presente requerimento encontra-se ocupado ou possuído pelo(a) 

................................................................. [denominação do órgão] desde ................................. [ano], portanto 

há mais de 20 (vinte) anos, sem interrupção; 

2- Não existem registros de contestações ou de reclamações feitas por terceiros quanto ao domínio e à 

posse do imóvel; 
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3- Junto à proposição estão sendo encaminhados os seguintes documentos: 

 

           Plantas do imóvel assinada por profissional 

habilitado 

 

       Memorial descritivo assinado por profissional 

habilitado 

           Certidão de registro do imóvel ou declaração de 

sua inexistência emitida pelo Cartório de Registro 

de Imóveis 

 

         Documento de transferência da posse ou outro 

título de transmissão, quando existente 

        Fotos do imóvel (mínimo de 3) 

 

Portaria de nomeação do representante legal do 

órgão requerente, quando for o caso. 

        Documentos de comprovação da posse/ocupação pelo órgão [cadastros municipais, estaduais ou federais, 
matérias jornalísticas, publicações, boletos de cobrança emitidos por concessionárias de serviços públicos, 

correspondência ou recibo com indicação de endereço, documento de entrega de mercadorias, entre outros 

que contenham a indicação de data e localização, entre outros] 

 

 

  
Local e data, 

 

__________________________________________ 

Representante legal do órgão 
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ANEXO XXIV 

Modelo de Certidão Declaratória 

 

 

CERTIDÃO Nº ......................./............... 

 

 

 

DECLARO, para os fins previstos na Lei nº 5.972, de 11 de dezembro de 1973, alterada pela Lei n.º 

9.821, de 23 de agosto de 1999, que o imóvel ........................ [rural ou urbano] denominado 

.............................., localizado na .............................................. [endereço], com área de ....................... (........... 

metros quadrados), pertencente à Circunscrição Judiciária do .......................................... [Ofício de Registro e 

Comarca], está na posse da .......................................... [nome do órgão] nos últimos vinte anos, sem qualquer 

contestação ou reclamação feita administrativamente, por terceiros, quanto ao domínio ou posse do mesmo, 

conforme informações contidas no processo nº ...................................., apresentando as seguintes características 

e confrontações: 

................................................................................................................................................................. 

 

 

Local e data 

 

 

 

Superintendente do Patrimônio da União em ..................................... 
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ANEXO XXV 

Modelo de Portaria de Discriminação de Imóvel 

 

PORTARIA MP Nº..........., DE........ DE.................... DE ........................  

 

 

O(A) SECRETÁRIO(A) DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, no uso da competência que lhe foi delegada 

pelo art. 3° da Portaria GM/MP n° 54 de, 22 de fevereiro de 2016 , e tendo em vista o disposto no art. 1º, inciso 

II, da Lei nº 5.972, de 11 de dezembro de 1973, e o que consta do Processo nº ................................., resolve: 

Art. 1º Discriminar o imóvel................. [urbano ou rural] localizado à ............................... [endereço], 

no Município do(a) ...................., Estado do(a) ......................., pertencente à circunscrição judiciária do 

................................. [denominação do cartório], com as seguintes características e 

confrontações:.............................................................................................................................. 

Art. 2º O imóvel discriminado no art. 1º foi mantido na posse da União há mais de 20 (vinte) anos, sem 

contestação ou reclamação administrativa feita por terceiros quanto ao seu domínio e posse, nos termos da 

Certidão Declaratória SPU nº............. lavrada pela Superintendência do Patrimônio da União no Estado 

do(a)............................................ em ........... de............ de ................ 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

NOME DO SECRETÁRIO(A) DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO 
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ANEXO XXVI 

Formulário de Análise Técnica de Processo de Aquisição mediante Registro por Apossamento Vintenário  

[Formulário a ser preenchido pela SPU/UF] 
 

1- INFORMAÇÕES GERAIS 

Assunto: AQUISIÇÃO MEDIANTE REGISTRO POR APOSSAMENTO VINTENÁRIO 

Processo nº: [Processo principal e apensos] 

Interessado: [Denominação do órgão requerente] 

Município: [Denominação do município de localização do imóvel] 

2- CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL 

Localização: [Endereço] 

Área do terreno (m²): [Área do terreno] 

Área construída (m²): [Conforme constante da matrícula do imóvel, se houver] 

Direito real a ser adquirido: [Propriedade ou domínio útil] 

3- CARACTERIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO 

Órgão ocupante ou possuidor 

do imóvel: 

[Nome do órgão ocupante ou possuidor do bem] 

Tempo de ocupação ou posse  

Proprietário atual [Nome da pessoa física ou jurídica constante da Matrícula como proprietária, se existente] 

Matrícula: Número: Livro: 

Cartório/Ofício [Denominação do Cartório/Ofício da situação do imóvel] 

Data do registro  

4- AVALIAÇÃO SIM / 

NÃO 

OBSERVAÇÃO 

4.1- A caracterização do imóvel 

das plantas e memorial 

descritivo corresponde àquela 

informada no requerimento e na 

declaração fornecida pelo órgão 

interessado 

  

4.2- O laudo de vistoria 

realizado pela SPU/UF atesta a 

atual ocupação/posse do imóvel 

pelo órgão requerente 

 [Informar se o órgão ocupa parcial ou integralmente a área informada] 

4.3- Constatada possibilidade de 

aproveitamento efetivo do 

imóvel, não tendo sido 

identificadas restrições ou 

impedimentos que 

comprometam seu uso público 

 [Descrever as restrições ou impedimentos eventualmente existentes] 

4.4 – A documentação 

apresentada atende às 

exigências formais, técnicas e 

legais para a instrução do 

processo de aquisição mediante 

registro por apossamento 

vintenário. 

  

4.4.1 – Plantas de situação e 

localização do imóvel 
 [Indicar o número da página] 

4.4.2- Memorial descritivo  [Indicar o número da página] 

4.4.3- Certidão de inteiro teor 

da matrícula ou declaração de 

inexistência desta 

 [Indicar o número da página] 

4.4.4- Minuta da portaria de 

discriminação do imóvel 
 [Indicar o número da página] 

4.4.5- Laudo de vistoria técnica 

do imóvel 
 [Indicar o número da página] 

4.4.6- Requerimento do órgão 

ocupante ou possuidor contendo 

declaração quanto à destinação 

do bem nos últimos vinte anos e 

quanto à inexistência de 

oposição 

 [Indicar o número da página] 

4.4.7- Certidão declaratória 

lavrada pela SPU/UF 
 [Indicar o número da página] 
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4.5 – As páginas do processo 

encontram-se numeradas, 

rubricadas e organizadas em 

ordem cronológica, conforme 

determina o § 4º do art. 22 da 

Lei nº 9.784/1999 

  

4.6 – Outras informações e 

dados considerados relevantes 
  

4.7 –A partir dos elementos 

constantes dos autos é possível 

configurar a conveniência e 

oportunidade da aquisição do 

imóvel em questão por 

usucapião administrativa 

 [Relacionar aspectos da justificativa a demonstrar o efetivo interesse público da aquisição] 

Atesto que a documentação e respectivas informações constantes do processo em referência [não] atendem às 

exigências legais e formais para o prosseguimento do processo de aquisição do respectivo imóvel, com 

fundamento na Lei nº 5.972, de 1973. 

Em     /        /                         

________________________________________ 

Responsável pelo preenchimento 

(Assinatura sobre carimbo) 

1- Levando em conta os aspectos de conveniência e oportunidade administrativa, [não] aprovo a proposta de 

aquisição do imóvel em referência com fundamento na Lei nº 5.972/1973. 

2. Encaminhe-se os autos à Unidade de Incorporação da SPU/UC visando à adoção das medidas 

necessárias para publicação da portaria de discriminação do imóvel. 

 

Em     /        /                         

 

_______________________________________________________________ 

Superintendente do Patrimônio da União em .............................. 

(Assinatura sobre carimbo) 
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ANEXO XXVII 

Procedimentos para aquisição por sucessão de entidade da Administração Pública Federal 

 

 
ÓRGÃO/ ÁREA PASSO DESCRIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

SPU/UF 

01 Recebe a comunicação formal do ato que determinou a aquisição do(s) imóvel(is) ao 

patrimônio da União e confere a documentação encaminhada. 

02 Autua processo administração para cada unidade imobiliária e cadastra o bem no 

sistema corporativo da SPU, informando o estágio do processo de incorporação (em 

processo de incorporação ou incorporado). 

03 Realiza vistoria técnica do imóvel e pesquisa cartorial, complementando a 

documentação necessária à correta instrução processual. 

04-A Imóvel sem registro em 

nome da entidade ou sua 

antecessora 

Adota providências conforme a situação ocupacional do 

imóvel e disposições desta IN. 

04-B Imóvel com registro em 

nome da entidade ou sua 

antecessora  

Envia ofício ao CRI requerendo o registro do imóvel em 

nome da União 
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ANEXO XXVIII 

 

Modelo de Portaria de Declaração de Perda da Posse  

 

 

 

O SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM.............................................., no uso 

das suas atribuições, tendo em vista o disposto no(a) [citar dispositivo da lei ou do ato que autorizou a 

transferência dos direitos sobre bens imóveis da entidade extinta à União], com base no art. 1.223 da Lei n° 

10.406, de 10 de janeiro de 2002, bem como no § 7º do art. 29 da Instrução Normativa SPU nº......, 

de..............de..................................de.....................[citar número e data desta IN] e nos elementos que integram 

o Processo nº ........................, resolve: 

Art. 1º Declarar a perda da posse do imóvel localizado no (a).............................., Município de 

................., Estado do(a) ..........................................., com as seguintes características: [descrever as 

informações disponíveis sobre o imóvel],  

Parágrafo único. A perda da posse declarada no caput tem por fundamento o art. 28, §3º, inciso ..... 

[citar uma das três condições relacionadas no §3º do art. 28 desta IN], da IN.................. , de ............ 

Art. 2º A perda da posse do imóvel descrito no art. 1º configura-se pela: [no caso da condição descrita 

no artigo acima corresponder aos incisos I ou II do § 3º do art. 28 desta IN] 

I- A demonstração de que o imóvel não constitui, por qualquer fundamento legal, bem de 

domínio originalmente da União ou de que ela ou seu antecessor seja titular de direito real; 

II- Ausência de interesse público, econômico, ambiental ou social capaz de justificar a adoção de 

medidas visando à manutenção do vínculo da União sobre o imóvel;  

III- Inexistência de ação judicial em curso que questione qualquer direito sobre o imóvel e tenha a 

entidade extinta, suas antecessoras ou a União como parte; e  

IV- Falta de atos ou documentos que comprovem o exercício da posse indireta sobre o imóvel pela 

entidade extinta, suas antecessoras ou pela União, ou ainda a tolerância quanto ao uso do bem, tais como 

contratos de locação, permissão de uso e de promessa de compra e venda. 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

[Nome do Superintendente] 

Superintendente do Patrimônio da União no(a) ................................... 
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ANEXO XXIX 

Formulário de Análise Técnica de Aquisição por Sucessão de Entidade da Administração Pública Federal 

[a ser preenchido pela SPU/UF] 

 
1- INFORMAÇÕES GERAIS 

Assunto: AQUISIÇÃO POR SUCESSÃO DE ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

FEDERAL 

Processo nº: [Processo principal e apensos] 

Interessado: [Denominação do órgão/entidade requerente] 

Município: [Denominação do Município de localização do imóvel] 

2- CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL 

Localização: [Endereço] 

Área do terreno (m²): [Área do terreno] 

Área construída (m²): [Conforme constante da matrícula do imóvel, se houver] 

Situação ocupacional: [Quem está ocupando atualmente o imóvel ou se está desocupado] 

3- CARACTERIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO 

Entidade extinta: [Nome da entidade extinta] 

Ato de extinção e transferência 

patrimonial: 

 

Código de origem do 

patrimônio: 

[Código utilizado pela entidade de origem do imóvel] 

Matrícula: Número: Livro: 

Cartório/Ofício: [Denominação do Cartório/Ofício da situação do imóvel] 

Data do registro:  

Direito a ser adquirido: [Propriedade, posse ou direito real limitado] 

4- AVALIAÇÃO SIM / 

NÃO 

OBSERVAÇÃO 

4.1- A localização e área do 

imóvel encontram-se corretamente 

descritas no documento de 

transferência e nas respectivas 

plantas originárias da entidade 

extinta 

  

4.2- Foi realizada vistoria técnica 

do imóvel pela SPU, e atestada a 

existência do bem e a sua atual 

situação ocupacional 

  

4.3- Existe restrição ou 

impedimento em relação ao uso do 

imóvel, tais como inserção em 

área de preservação ambiental e 

tombamento pelo patrimônio 

histórico 

  

4.4- Há registros de cessão de uso, 

locação ou promessa de 

transferência de domínio ou posse 

firmados pela entidade extinta 

  

4.5 – A documentação originária 

da entidade extinta encontra-se 

devidamente conferida e atende às 

exigências formais mínimas para o 

seu recebimento pelo SPU 

 [Indicar a documentação repassada pela entidade extinta] 

4.5.1- Ato que extinguiu a 

entidade e transferiu o seu 

patrimônio para a União 

 [Lei, decreto ou certidão de extinção emitida pela Junta Comercial ou Registro de 

Pessoa Jurídica competente] 

4.5.2- Plantas e memorial 

descritivo imóvel 
 [Informar o número da folha, podendo se dispensada no caso da matrícula conter 

caracterização adequada/atualizada do imóvel] 

4.5.3- Certidão de inteiro teor da 

matrícula do imóvel  
 [Informar o número da folha] 

4.5.4- Laudo de vistoria técnica do 

imóvel 
 [Informar o número da folha] 
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4.5.5 – Espelho de cadastro do 

imóvel no sistema da SPU 

[cadastrado inicialmente com 

status “em processo de 

incorporação”] 

  

4.6 – As páginas do processo 

encontram-se numeradas, 

rubricadas e organizadas em 

ordem cronológica, conforme 

determina o § 4º do art. 22 da Lei 

nº 9.784/1999 

  

4.7 – Outras informações e dados 

considerados relevantes 
  

Atesto que a documentação e respectivas informações constantes do processo em referência [não] atendem às 

exigências legais e formais para o prosseguimento do processo de aquisição do imóvel acima referenciado e 

consequente incorporação do bem ao patrimônio da União. 

Em     /        /                         

________________________________________ 

Responsável pelo preenchimento 

(Assinatura sobre carimbo) 

 

1- No uso da atribuição conferida pelo art. 30, parágrafo único, da Instrução Normativa SPU 

n°.......de...........de.........................de................[citar esta IN], e considerando os aspectos legais e formais 

relativos ao recebimento dos direitos sobre o imóvel com fundamento na.................... [ato de extinção e 

transferência patrimonial – lei, decreto etc],  autorizo a incorporação do bem ao patrimônio da União. 

2- Remeta-se ao Oficial do Registro de Imóveis competente requerimento de registro da transferência 

patrimonial em questão acompanhado do ato que extinguiu a entidade e transferiu seu patrimônio para a União; 

e 

3- Em seguida, proceda-se à atualização do cadastro do bem no sistema corporativo da SPU [alterando, 

entre outros dados, o status do imóvel para “incorporado” após recebimento da certidão cartorial de 
confirmação do registro], conforme orientações contidas na Instrução Normativa que trata dos procedimentos 

de aquisição, incorporação e regularização patrimonial. 

 

Em     /        /                         

[Nome do Superintendente] 

Superintendente do Patrimônio da União no(a) ................................... 
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ANEXO XXX 

Modelo de Ofício de Requerimento de Registro de Imóvel no CRI 

 

 
Ofício nº    .........../........... 

 

Local,........... de ............. de ............. 

 

 

Ao (À) Senhor (a) 

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ..................... 

[Endereço] 

 

  

Assunto: Solicitação de prenotação e registro de título aquisitivo - Imóvel de Matrícula/Transcrição 

nº........ 

 

 

Senhor(a) Oficial, 

 

 

1- A UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representada pelo Superintendente 

do Patrimônio da União no Estado do(a) ..................................., vem respeitosamente à presença de Vossa 

Senhoria, com fundamento no art. 182 e seguintes da Lei nº 6.015, de 1973, solicitar que seja prenotado, 

qualificado e ao final registrado o título aquisitivo anexo, apresentado em 2 (duas) vias. [quando se tratar de 
imóvel havido por sucessão de entidade extinta, encaminhar a lei/decreto/ato que publicou a transferência 

patrimonial à União, adaptando-se, é evidente, o texto do primeiro parágrafo deste ofício, assim como 
excluindo-se o parágrafo 2]. 

2- Vale ressaltar que o título apresentado possui força de escritura pública, nos termos do art. 74 do 

Decreto-lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946. [a ser utilizado na hipótese do título aquisitivo ter sido lavrado 
na SPU] 

3- Na hipótese de ser elaborada exigência para o registro do título, solicita-se que a nota devolutiva 

seja encaminhada a esta Superintendência no seguinte endereço: ......................................... 

4- Requer-se, por fim, que, ultimando-se o registro, seja a 1ª via do traslado encaminhada à SPU com 

certidão da prática do ato. 

5- Roga-se ainda a atenção de Vossa Senhoria para a isenção de custas e emolumentos de que goza a 

UNIÃO, com fundamento nos arts. 1º e 2º do Decreto-Lei nº 1.537, de 13 de abril de 1977. 

 

 

 

[Nome do Superintendente] 

Superintendente do Patrimônio da União no(a) ................................... 
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ANEXO XXX-A 

Modelo de Ofício de Requerimento para Retificação de Registros e Averbações por erro na qualificação 

da União em escritura pública 
 

 

Ofício nº    .........../........... 
 

Local,........... de ............. de ............. 
 

 

Ao(À) Senhor(a) 

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ..................... 
[Endereço] 

  

Assunto: Retificação de registro/averbação por motivo de erro na qualificação pessoal em instrumento de 

transmissão de imóvel – art. 213, I, “g”, da Lei n° 6.015/73. 
 

 

Senhor(a) Oficial, 

 

1. A UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representada pelo Superintendente 

do Patrimônio da União no Estado de..................................., vem respeitosamente à presença de Vossa 

Senhoria, com fundamento no art. 213, I, “g”, da Lei n° 6.015, de 1973, no uso das atribuições previstas nos 

arts. 1º e 3º da Lei n° 9.636, de 1998 e........... [citar decreto que instituiu a última estrutura regimental do 
Ministério e, por seu turno, as competências da SPU – atualmente o Decreto n° 8.578, de 2015, Anexo I, art. 

41], solicitar que seja assentada como legítima adquirente e proprietária do imóvel objeto da matrícula 

....................................., em função de erro constatado nos dados de qualificação desta pessoa política, contido 

em instrumento levado anteriormente a este Registro, precisamente objeto da inscrição... [citar n° do Registro 

ou Averbação que deu publicidade registral à escritura com vício – ex: R-1; AV-1]. 

2. Convém ressaltar que a sobredita correção não afeta a essência do negócio jurídico que deu ensejo 

à afetação do imóvel ao uso de órgão público federal, tampouco contraria a vontade das partes celebrantes ou 

causa lesão a interesse de terceiros, apenas corrige vício sanável presente no instrumento de aquisição, no que 

tange à correta indicação/representação da pessoa jurídica de direito público. 

3. Requer-se, por fim, que, ultimando-se as providências requeridas, seja a 1ª via do traslado 

encaminhada à SPU com certidão da prática do ato. 

4. Roga-se ainda a atenção de Vossa Senhoria para a isenção de custas e emolumentos de que goza a 

UNIÃO, com fundamento nos arts. 1º e 2º do Decreto-Lei nº 1.537, de 13 de abril de 1977. 

 

 

 

 

[Nome do Superintendente] 

Superintendente do Patrimônio da União no Estado..... 
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ANEXO XXXI 

Documentação para instrução dos processos de regularização patrimonial 

ATIVIDADE/ SUB-ATIVIDADE DOCUMENTAÇÃO(1) 

1. Retificação 

extrajudicial de 

registros e 

averbações 

1.1 Omissão ou erro cometido na 

transposição de qualquer elemento do 

título  

a) Título aquisitivo original, cópia autenticada ou certidão de traslado. 

1.2 Indicação ou atualização de 

confrontação 

a) Certidão da Prefeitura Municipal contendo indicação das 

confrontações do imóvel, se urbano. (2) 

b) Memorial descritivo assinado por profissional habilitado com prova 

de anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho de 

fiscalização profissional. (4) 

1.3 Alteração de denominação de 

logradouro público ou numeração predial 

a) Certidão da Prefeitura Municipal que ateste a alteração (indicando 

as denominações anteriores e atual denominação e numeração) 

1.4 Inserção ou alteração de medida 

perimetral de que resulte, ou não, 

alteração de área 

a) Planta assinada por profissional habilitado e pelos confrontantes;(3) 

(4) 

b) Memorial descritivo assinado por profissional habilitado e 

confrontantes;(3) (4) 

c)  Anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho de 

fiscalização profissional, se realizado por profissional contratado.(4) 

1.5 Alteração ou inserção que resulte de 

mero cálculo matemático feito a partir 

das medidas perimetrais constantes do 

registro 

a) Memorial descritivo assinado por profissional habilitado(4); e 

b) Memorial do cálculo matemático feito a partir das medidas 

perimetrais constantes do registro. 

1.6 Retificação que vise à indicação de 

rumos, ângulos de deflexão ou inserção 

de coordenadas georreferenciadas, em 

que não haja alteração das medidas 

perimetrais 

b) Planta assinada por profissional habilitado(4); 

c) Memorial descritivo assinado por profissional habilitado(4); e 

d) Anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho de 

fiscalização profissional, se realizado por profissional contratado.(4) 

2. Desmembramento/remembramento de imóvel a) Planta com indicação das áreas desmembradas ou remembradas; 
(2) (4) 

b) Memorial descritivo assinado por profissional habilitado(4); 

c) Documento de aprovação do desmembramento/remembramento 

fornecido pela Prefeitura Municipal. 

4. Averbação de acessão a) CND/INSS – Certidão Negativa de Débitos relativos a 

Contribuições Previdenciárias (Receita Federal), exceto quando se 

tratar de imóvel cuja construção tenha sido concluída antes de 22 de 

novembro de 1966, conforme art. 47, § 6º, alínea “c”, da Lei nº 

8.212/1991; e 

b) Habite-se/Aceite-se ou Laudo de Vistoria Técnica fornecida pela 

Prefeitura Municipal. 

5. Rerratificação de atos de aquisição e incorporação a) Título aquisitivo original, cópia autenticada ou certidão de 

traslado.l; 

6. Reversão (cancelamento de registro) a) Contrato original de doação; 

b) Portaria da SPU/UF de situação do imóvel autorizando a reversão;  

c) Comprovação da notificação do donatário quanto às condições de 

resolução. 

7. Fusão, remembramento ou unificação a) Matrícula dos terrenos originários (a ser unificados).  No caso de 

alteração da circunscrição atual do lote, deve ser apresentada a 

certidão atualizada do imóvel, emitida pelo CRI originário.  

b) Planta e memorial descritivo com aprovação urbanística pela 

autoridade municipal ou estadual competente, com a perfeita 

identificação e caracterização dos terrenos originários, bem como do 

novo lote resultante (locação/situação, dimensões, ângulos, área, 

confrontações e denominação). (4) 

c) Requerimento assinado pelo Superintendente do Patrimônio da 

União no Estado.  

8. Desdobro a) Matrícula do lote a ser fracionado.  No caso de alteração da 

circunscrição atual do lote, deve ser apresentada a certidão atualizada 

do imóvel, emitida pelo CRI originário.  

b) Planta e memorial descritivo com aprovação urbanística pela 

autoridade municipal ou estadual competente, com a perfeita 

identificação e caracterização do lote originário, bem como do(s) 

novo(s) lote(s) resultante(s) (locação/situação, dimensões, ângulos, 

área, confrontações e denominação). (4)  

c) Requerimento assinado pelo Superintendente do Patrimônio da 

União no Estado.  
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(1) Outros documentos poderão eventualmente ser solicitados pelo Oficial do Cartório de Registro de Imóveis. 
(2) Caberá ao Oficial do Registro de Imóveis competente, se julgar necessária, a notificação dos confrontantes para assinatura, nos termos 

do art. 213, § 2º, da Lei nº 6.015, de 1973, com a nova redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004. 

Art. 213 .................... 
.................................. 

§ 2º Se a planta não contiver a assinatura de algum confrontante, este será notificado pelo Oficial de Registro de Imóveis competente, a 

requerimento do interessado, para se manifestar em quinze dias, promovendo-se a notificação pessoalmente ou pelo correio, com aviso de 
recebimento, ou, ainda, por solicitação do Oficial de Registro de Imóveis, pelo Oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da 

situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la. 

(3) Junto à assinatura deverá constar declaração do engenheiro atestando, sob as penas da lei, a veracidade dos dados e informações. 
(4) As plantas e memorial descritivo devem ser assinados por profissional habilitado e com prova de Anotação de responsabilidade técnica 

no respectivo conselho de fiscalização profissional (dispensada na hipótese dos documentos serem assinados por servidor ou empregado público, 

no exercício de suas funções públicas). 

ATIVIDADE/ SUB-ATIVIDADE DOCUMENTAÇÃO(1) 

9. Destaque de gleba pública 

a) Matrícula da gleba originária em nome da União.  No caso de 

alteração da circunscrição atual do lote, deve ser apresentada a 

certidão atualizada do imóvel, emitida pelo CRI originário.  

b) Planta e memorial descritivo georreferenciado com a perfeita 

identificação e caracterização da parcela a ser destacada 

(locação/situação, dimensões, ângulos, área, confrontações e 

denominação). (4) 

c) Requerimento assinado pelo Superintendente do Patrimônio da 

União no Estado, com compromisso de apuração da área 

remanescente em até três anos. 

  

Obs: A aplicação do destaque não se sujeita à anuência/aprovação pela 

municipalidade. 
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ANEXO XXXII 

Prazos para execução de atos e procedimentos de aquisição e incorporação 

 

 
 

ATIVIDADE/ 

PROCESSO 
 

 

PROCEDIMENTO 

 

PRAZO 

MÁXIMO 

 (EM DIAS 

ÚTEIS) 

 

INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO 

Aquisição 
Publicação no Diário Oficial da União dos 

extratos dos contratos de aquisição por 

acordo entre as partes (compra e doação) 

20 Assinatura do respectivo contrato, visando 

a atender ao disposto no parágrafo único 

do art. 61 e art. 110 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

Comunicação do ato de declaração da 

dispensa de licitação à autoridade superior 

para sua ratificação 

03 Assinatura do ato de declaração da 

dispensa de licitação, em conformidade 

com o disposto no caput do art. 26 da Lei 

nº 8.666, de 1993 

Ratificação e publicação na imprensa 

oficial da dispensa de licitação 

05 Recebimento do ato de declaração da 

dispensa de licitação, em conformidade 

com o disposto no art. 26 da Lei nº 8.666, 

de 1993 

Incorporação 
Cadastramento do imóvel no sistema 

corporativo da SPU 

30 Data do ato ou do preenchimento da 

condição para cadastramento estabelecido 

no Anexo I desta IN por modalidade de 

aquisição 

Requerimento do registro do título 

aquisitivo no Cartório de Registro de 

Imóveis - CRI 

10 Assinatura ou recebimento do respectivo 

título aquisitivo 

Lançamento dos dados cartoriais no sistema 

da SPU após recebimento da certidão de 

registro emitida pelo CRI 

10 Recebimento da Certidão de Registro pela 

SPU/UF 
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ANEXO XXXIII 

Modelo de Ofício de Requerimento de Averbação de Construção 

 
 

Ofício nº    .........../........... 
 

Local,........... de ............. de ............. 

 

 

Ao(À) Senhor(a) 

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ..................... 
[Endereço] 

 

  

Assunto: Solicitação de averbação de construção 

 

 

Senhor(a) Oficial, 

 

 

1. A UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representada pelo Superintendente 

do Patrimônio da União no Estado de ..................................., vem respeitosamente à presença de Vossa 

Senhoria, com fundamento no art. 182 e seguintes da Lei nº 6.015, de 1973, requerer a competente 

AVERBAÇÃO na [matrícula ou transcrição] nº .................................., da CONSTRUÇÃO de um 

......................................, com frente para (endereço completo do imóvel), e o seu respectivo terreno constituído 

......................................, com todas as suas dependências e instalações, com área total construída de .............. m² 

, situado no......................... [nome bairro] desta cidade de ..............................., conforme consta do HABITE-

SE        nº ............................ , datado de ............................,  que acompanha o presente. 

2. Requer-se, por fim, que, ultimando-se a providência requerida, seja a 1ª via do traslado 

encaminhada à SPU com certidão da prática do ato. 

3. Roga-se ainda a atenção de Vossa Senhoria para a isenção de custas e emolumentos de que goza a 

UNIÃO, com fundamento nos arts. 1º e 2º do Decreto-Lei nº 1.537, de 13 de abril de 1977. 

 

 

[Nome do Superintendente] 

Superintendente do Patrimônio da União no(a) ................................... 

 

 

ATENÇÃO: Anexar ao requerimento: Habite-se (Original ou Fotocópia Autenticada) e informação do Valor 

Venal somente da Construção (atualizada). 

 

 

 

 

 

Instrução Normativa nº 22/2017 - SPU (0675569)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 174



 

ANEXO XXXIV 

Modelo de portaria de reversão de imóvel à União 
 

 

 

O SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO ESTADO 

.............................................., no uso de suas atribuições, com fundamento no art. 52, §8º, da Instrução 

Normativa SPU n°..............., de.......de............................ ..de............... [citar esta IN], e tendo em vista o 

disposto no §4º do art. 17 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e os elementos que integram o Processo nº 

........................, resolve: 

 

Art. 1º Autorizar a reversão à União do imóvel situado no Município de ............................, Estado 

............................., cadastrado sob o RIP ..................................., com área de ....................., doado a 

.......................[nome do donatário, pessoa física ou jurídica] nos termos do contrato assinado pelas partes em 

........ de .......... de..............., registrado no Cartório ............................. [denominação do CRI] na Matrícula de 

nº.................., folha........... 

Parágrafo único. A reversão de que trata o caput fundamenta-se no descumprimento do encargo 

previsto na cláusula............ do respectivo contrato, firmado entre a União e ................. [Nome do doador], na 

data de ..............de............. de.............., lavrado às folhas...... do Livro nº......... da Superintendência do 

Patrimônio da União no Estado de............................. 

Art. 2º A formalização da reversão dar-se-á pelo cancelamento do registro anterior, a ser requerida ao 

Oficial do Registro de Imóveis competente. 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

[Nome do Superintendente] 

Superintendente do Patrimônio da União no Estado do(a) ................................... 
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ANEXO XXXV 

Modelo de Ofício de Requerimento de desdobro de matrículas ao CRI 

 

 
Ofício nº    .........../........... 

 

Local,........... de ............. de ............. 

 

 

Ao(À) Senhor(a) 

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ..................... 

[Endereço] 

  

Assunto: Desdobro de imóveis, com fundamento na........................ [citar legislação municipal/estadual e/ou 
Normas de Serviços da respectiva Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça] 

 

 

Senhor(a) Oficial, 

 

5. A UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representada pelo Superintendente 

do Patrimônio da União no Estado de..................................., vem respeitosamente à presença de Vossa 

Senhoria, com fundamento [citar legislação municipal/estadual e/ou Normas de Serviços da respectiva 

Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça], solicitar que seja efetivado o desdobro do imóvel (denominação do 

imóvel)........................................., objeto da matrícula ....................................., em ......... novos imóveis  

resultantes, mediante o encerramento da matrícula primitiva e a abertura de nova para cada imóvel resultante. 

6. A identificação e caracterização do imóvel correspondente à matrícula primitiva, bem como dos 

novos imóveis resultantes do desdobro ora requerido, encontram-se nas plantas e memorial descritivo anexos, 

devidamente aprovados pelo órgão/entidade competente. 

7. Além dos documentos citados, consta anexo a este requerimento a certidão atualizada da matrícula 

dos imóveis primitivos emitida pelo CRI competente. 

8. Requer-se, por fim, que, ultimando-se as providências requeridas, seja a 1ª via do traslado 

encaminhada à SPU com certidão da prática do ato. 

9. Roga-se ainda a atenção de Vossa Senhoria para a isenção de custas e emolumentos de que goza a 

UNIÃO, com fundamento nos arts. 1º e 2º do Decreto-Lei nº 1.537, de 13 de abril de 1977. 

 

 

 

 

[Nome do Superintendente] 

Superintendente do Patrimônio da União no(a) ................................... 
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ANEXO XXXVI 

 
Modelo de requerimento de Destaque de Gleba Pública 

 
Ofício nº    .........../........... 

 

Local,........... de ............. de ............. 

 

 

Ao(À) Senhor(a) 

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ..................... 

[Endereço] 

 

  

Assunto: Solicitação de destaque de gleba pública originária, com fundamento no § 7º do art. 176 da Lei 

n° 6.015/73. 

 

 

Senhor (a) Oficial, 

 

 

1. A UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representada pelo Superintendente 

do Patrimônio da União no Estado de..................................., vem respeitosamente à presença de Vossa 

Senhoria, solicitar a abertura de matrícula de parcela destacada da gleba pública originária de propriedade 

da União abaixo descrita, conforme plantas e memorial descritivo anexos, com fundamento no § 7º do art. 176 

da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, sendo a apuração de sua área remanescente providenciada por 

este órgão e apresentada ao CRI competente antes do término do prazo legal máximo de 03 (três) anos, contados 

a partir da data do primeiro destaque efetuado.  

2. Solicito ainda a averbação na matrícula da gleba pública originária do destaque efetuado, nos termos 

art. 167, inciso II, item 24 da mesma Lei.  

3. Declaro que a parcela a ser destacada possui dimensões compatíveis com as exigidas pela Lei nº 

6.766, de 19 de dezembro de 1979, bem como pela legislação municipal e estadual pertinentes. 

4. Requer-se por fim que, ultimando-se as providências requeridas, seja a 1ª via do traslado 

encaminhada à SPU com certidão da prática do ato. 

5. Roga-se ainda a atenção de Vossa Senhoria para a isenção de custas e emolumentos de que goza a 

UNIÃO, com fundamento nos arts. 1º e 2º do Decreto-Lei nº 1.537, de 13 de abril de 1977. 

 

[Nome do Superintendente] 

Superintendente do Patrimônio da União no(a) ................................... 
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ANEXO XXXVII 

Modelo de Ofício de Requerimento de Fusão de matrículas ao CRI 

 

 
Ofício nº    .........../........... 

 

Local,........... de ............. de ............. 

 

 

Ao(À) Senhor(a) 

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ..................... 

[Endereço] 

  

Assunto: Fusão de matrículas, com fundamento no art. 234 [ou ainda 233 e 235] da Lei nº 6.015, de 31 de 

dezembro de 1973 

 

 

Senhor(a) Oficial, 

 

1- A UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representada pelo Superintendente 

do Patrimônio da União no Estado de ..................................., vem respeitosamente à presença de Vossa 

Senhoria, com fundamento no art.  234 [ou ainda 233 e 235] da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 

solicitar que seja efetivada a fusão em uma só e sequente encerramento das matrículas 

.................................[descrever os números das matrículas]. 

2- A identificação e caracterização dos imóveis correspondentes às matrículas primitivas, bem como 

do novo imóvel resultante da fusão ora requerida, encontram-se nas plantas e memorial descritivo anexos, 

devidamente aprovados pelo órgão/entidade competente. 

3- Além dos documentos citados, consta anexo a este requerimento a certidão atualizada da matrícula 

dos imóveis primitivos emitida pelo CRI competente. 

4- Requer-se por fim que, ultimando-se as providências requeridas, seja a 1ª via do traslado 

encaminhada à SPU com certidão da prática do ato. 

5- Roga-se ainda a atenção de Vossa Senhoria para a isenção de custas e emolumentos de que goza a 

UNIÃO, com fundamento nos arts. 1º e 2º do Decreto-Lei nº 1.537, de 13 de abril de 1977. 

 

 

 

 

[Nome do Superintendente] 

Superintendente do Patrimônio da União no(a) ................................... 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Ofício nº 3060 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
Maceió, 21 de novembro de 2019.

A Sua Excelência a Senhora
Ministra Rosa Weber
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral
Brasília- DF CEP 70.070-600
 
Assunto: Revisão do PLOA 2020. Apresentação de Emenda. Relatoria.

 
Excelentíssima Senhora Presidente,
 
Reporto-me a manifestações anteriores desta Presidência, no sentido de

destacar as dificuldades ora enfrentadas com vistas à implementação de providências
voltadas à instalação definitiva da nossa Sede, considerando que este Tribunal acha-se
atualmente funcionando em prédio locado, de propriedade das Organizações Arnon de
Mello, e que foi objeto de penhora, e cujo leilão fora adiado por duas vezes e nos parece ser
iminente, em face de débitos da OAM com a União.

Por outro lado, foram praticamente anuladas,  ante o cenário orçamentário
extremamente desfavorável, as iniciativas para a construção da Sede no imóvel adquirido
para tanto, localizado na Avenida Josepha de Mello, Gleba A32, matrícula nº 169.569, no
Bairro de Cruz das Almas, nesta Capital.

Diante desse quadro, nossas ações foram direcionadas à viabilização de
recurso para a recuperação de nossa antiga Sede, situada na Praça Sinimbu, s/n, também
nesta Capital, mesmo considerando-se as limitações de espaço e outras peculiaridades da
referida edificação, como por exemplo, um único elevador para servir a todo o prédio. 

Em face das assinaladas limitações de espaço, aventou-se a possibilidade de
localizar imóveis nas proximidades do antigo prédio com o intuito de viabilizar a
transferência plena das unidades que hoje funcionam no citado imóvel locado e que ora
serve de Sede do Tribunal, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, bairro
Farol. Nesse contexto, observou-se um imóvel contíguo ao referido prédio da Praça
Sinimbu, com proposta de venda no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil
reais), conforme consta do doc. anexo a este expediente (registro SEI nº 0615141). 

Informações iniciais de nossa área técnica dão conta da possibilidade de
se edificar até 6 pavimentos, permitindo agregar esse imóvel à edificação existente, de
modo a otimizar o uso da antiga Sede, a exemplo da possibilidade de inserção de mais dois
elevadores, de instalação do Data Center com estrutura plena, implantação de áreas de
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convivências para os colaboradores etc. Medidas essas a serem implementadas,
obviamente, em momento oportuno, a depender de futuras disponibilidades orçamentárias.

Assim, a aquisição do referido imóvel torna-se por demais importante para a
restruturação e adequação do edifício que abrigava a antiga Sede do Tribunal, considerando
a nova estrutura administrativa e funcional deste Órgão.

Ocorre que a Proposta Orçamentária Anual de 2020 não contempla a
referida despesa, razão pela qual este Tribunal busca viabilizar a propositura de emenda ao
Projeto de Lei Orçamentária - PLOA - de 2020, mediante remanejamento parcial dos
créditos destinados a investimento da Ação Orçamentária Julgamento de Causas e Gestão
Administrativa na Justiça Eleitoral - 20GP, como fonte para abertura de ação específica
com vistas à aquisição do imóvel, sem que isso implique majoração do referencial
monetário destinado a este Regional.

Dado o atual cenário de restrição orçamentária para iniciativas novas no
âmbito de política imobiliária da Administração Pública e o atual momento de tramitação
do PLOA de 2020, sob análise do Congresso Nacional, solicito os bons préstimos de Vossa
Excelência na viabilização do supracitado pedido de alteração orçamentária, inclusive
quanto ao possível apoio da Assessoria de Articulação Parlamentar dessa Corte Superior,
devido ao estágio avançado de apreciação do respectivo projeto de lei orçamentária, o que
ensejará ações junto à Relatoria do PLOA.

Convém destacar, por fim, que a presente proposição não repercutirá,
conforme já mencionado, nos referenciais monetários deste Tribunal para o orçamento de
2020, além de se tratar de valor relativamente baixo frente aos benefícios futuros da
aquisição ao almejado funcionamento desta Corte de Justiça Eleitoral, que hoje se serve,
como dito, de prédio locado cujos entraves jurídicos incidentes justificam
possíveis questionamentos sobre a regular continuidade da prestação jurisdicional a cargo
do Órgão.

À disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos, despeço-
me respeitosamente. 

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

  

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente, em
22/11/2019, às 12:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0625163 e o código
CRC DE079C4D.

0010011-23.2019.6.02.8000 0625163v21
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Planejamento de Iniciativas
PROPOSTA 2020 - ORÇAMENTO ORDINÁRIO

Unidade Orçamentária: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL

 

Vinculação Orçamentária

 

Ação Orçamentária: 7XK3 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL CONTÍGUO AO PRÉDIO DA ANTIGA SEDE DO TRE-AL - Vigência: 2020 - N/A

Programa de Trabalho: 10.14103.02.122.0033.7XK3.1795 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL CONTÍGUO AO PRÉDIO DA ANTIGA SEDE DO TRE-AL NO

MUNICÍPIO DE MACEIÓ - AL - Vigência: 2020 - N/A

Plano Orçamentário: 10.14103.02.122.0033.7XK3.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL CONTÍGUO AO PRÉDIO DA ANTIGA SEDE DO TRE-AL

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL CONTÍGUO AO PRÉDIO DA ANTIGA SEDE TRE-AL - Vigência: 2020 - N/A

Descrição: ADQUIRIR IMÓVEL PARA AMPLIAR EDIFÍCIO-SEDE, COM POSSIBILIDADE DE REFORMA ACESSÓRIA, PARA ATENDER O

PÚBLICO-ALVO DA JUSTIÇA ELEITORAL EM INSTALAÇÕES ADEQUADAS À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AO ATENDIMENTO AO

ELEITOR. 

Produto Obtido: IMÓVEL ADQUIRIDO                                     Unidade de Medida: UNIDADE

Especificação do Produto Obtido: Aquisição de imóvel contíguo ao edifício da antiga sede do tribunal para futura reestruturação e adequação deste, com o

intuito de viabilizar a transferência plena das unidades que hoje funcionam em imóvel locado.

Detalhamento da Implementação: Avaliação de imóvel adequado para a reestruturação e adequação do edifício que abrigava a antiga sede do tribunal, por

meio da SPU; formalização de procedimento de compra do imóvel.

Data Início: 01/01/2020

Data Término: 31/12/2020

Custo Total: R$ 180.000,00

Tipo de Iniciativa: Iniciativas de Infraestrutura

Finalidade: AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DE

EDIFÍCIO-SEDE

Título da Iniciativa: AQUISIÇÃO DE IMÓVEL CONTÍGUO AO PRÉDIO

DA ANTIGA SEDE DO TRE-AL

Status: Pendente Setorial

Iniciativa prevista no planejamento estratégico do tribunal: SIM

Base Legal: CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 92, 99 e 118-

LEI Nº 4.737/65 (CÓD. ELEITORAL), ART. 30-
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Ofício nº 436 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP
Maceió, 28 de fevereiro de 2020.

 
 
A Sua Excelência a Senhora
Ministra ROSA MARIA PIRES WEBER
Presidente do Tribunal Superior
Tribunal Superior Eleitoral
BRASÍLIA - DF
 

 

Assunto: Consulta. Possibilidade. Abertura. Crédito Adicional.
 
 

Senhora Ministra Presidente,
 
Em manifestações anteriores, esta Presidência já teve oportunidade de destacar as dificuldades enfrentadas com vistas à

implementação de providências voltadas à instalação definitiva da Sede deste Tribunal, especialmente o fato da Corte funcionar em prédio
locado objeto de demandas jurídicas e outras irregularidades que recomendam urgentes medidas no sentido de viabilizar o retorno do
Órgão a uma sede própria.

Nesse ponto, cabe assinalar que foram praticamente anuladas, ante o cenário orçamentário extremamente desfavorável, as
iniciativas para a construção da Sede no imóvel adquirido para tanto, localizado na Avenida Josepha de Mello, Gleba A32, matrícula nº
169.569, no Bairro de Cruz das Almas, nesta Capital, embora já tenhamos projeto específico para a empreitada, que contemplaria todas as
necessidades de instalação do Tribunal, incluindo galpão de armazenamento adequado às orientações dessa Corte e instalações
rigorosamente em consonância com os requisitos de sustentabilidade aplicáveis às edificações públicas.

Frustrada essa iniciativa, direcionamos as ações deste Tribunal à recuperação de nossa antiga Sede, situada na Praça
Sinimbu, s/n, também nesta Capital, mesmo considerando-se as limitações de espaço e outras peculiaridades da referida edificação, como
por exemplo, possuir um único elevador para servir a todo o prédio.

Essas limitações de espaço já foram mencionadas em nosso Ofício nº 3.060/2019, cujo pedido foi acatado por Vossa
Excelência, de modo a termos viabilizados, via emenda parlamentar à nossa Proposta Orçamentária, os recursos necessários à aquisição de
imóvel contíguo ao mencionado prédio, como forma de compensar, em termos, as referidas restrições.

Nesse cenário, é preciso dar sequência aos trabalhos de recuperação, cuja primeira etapa teve por escopo sanear os
problemas de desprendimento do capeamento das peças de concreto armado, com recuperação das armaduras dos elementos estruturais
(lajes, vigas e pilares), além da execução de um retrofit das fachadas da edificação (frontal e laterais esquerda e direita), ensejando num
novo nivelamento da fachada (emboço) e num novo revestimento cerâmico. 

Além dessas intervenções, foi implantado um novo sistema elétrico para a edificação, visto que o antigo se encontrava em
colapso, com superaquecimento dos cabos e quadros superlotados de conexões e por fim, remodelada todas as esquadrias da edificação,
adequando-as às normas construtivas atuais e proporcionando maior segurança aos usuários, com a implantação de peitoris de alvenarias,
em conjunto com as esquadrias de vidros laminados.

De forma a dar continuidade às intervenções, neste exercício financeiro, nossa Unidade Técnica elaborou o planejamento
das ações a serem desenvolvidas para a conclusão das obras de reforma da antiga sede, ou seja, a 2ª fase de intervenções na edificação, na
qual serão implantados/reformulados os sistemas de incêndio e pânico, vídeo monitoramento (CFTV), climatização, drenagem e reúso da
água de chuva e dos drenos dos condicionadores de ar, luminotécnico, forro, cabeamento estruturado, hidrossanitário, acessibilidade e
contra descargas atmosféricas (SPDA).

De acordo com as projeções iniciais constantes do orçamento apresentado pela empresa contratada para elaboração dos
projetos executivos complementares, para essas intervenções serão necessários recursos na ordem de R$ 2.054.509,63 (dois milhões,
cinquenta e quatro mil, quinhentos e nove reais e sessenta e três centavos), conforme detalhamento constante da planilha orçamentária
anexa (doc. SEI 0657611). 

Convém destacar que esse valor diz respeito tão somente à reforma interna do prédio, ou seja, não foram incluídas as
despesas para adequação do imóvel contíguo a ser adquirido, medida extremamente necessária para a instalação do Data Center e, em uma
etapa posterior, de ampliação dos acessos ao edifício, com a construção de mais um elevador. Além disso, não foram computados eventuais
gastos com aquisição de terreno para estacionamento, também necessário em face das limitações do prédio objeto da presente proposição.

No que respeita à reforma interna, o Tribunal envidará todos os esforços para concluir as intervenções ainda no presente
exercício, mesmo considerando ser um ano eleitoral. Para tanto, foi elaborado o seguinte cronograma de atividades:

PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA A 2ª FASE DA REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA SEDE DO TRE-AL NA PRA
Etapas Marco temporal para viabilização Área responsáve
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https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=708354&infra_siste… 2/2

Recebimento dos Projetos Básicos para a contratação das etapas construtivas da 2ª fase da
reforma da Sinimbu (Climatização, Cabeamento Estruturado, CFTV, SPDA,
Hidrossanitário, luminotécnico, acessibilidade, forro e Modernização do Elevador).

Até 16 de março de 2020. SMR

Elaboração de Projeto Básico para contratação das obras (Tomada de Preço). Até 06 de abril de 2020. SMR

Gestão do processo de contratação das obras da 2ª fase da reforma da Sinimbu. Até 30 de abril de 2020. SAD

Licitação de contratação das obras complementares da Sinimbu (Fase Externa). Até 15 de junho de 2020. SAD

Início da execução das obras internas da edificação (2ª fase da reforma). 16 junho até 15 de novembro. SMR

Recebimento e pagamento final do contrato de execução (Recebimento Provisório e
Recebimento Definitivo). Até 15 de dezembro de 2020 SMR

A mudança do Tribunal para a sede reformada, no entanto, depende ainda da adequação do imóvel contíguo a ser adquirido
(Ofício 3.060/2019 - (doc. SEI 0625163 do PA 0010011-23.2019.6.02.8000), com vistas à instalação de elevadores e do Data Center,
Unidade que não foi possível alocar na edificação não obstante os esforços da área técnica, tendo em vista a atual conformação do
Tribunal, especialmente por se tratar de prédio menor que o hoje locado, são 3.023,38m² contra 4.974,61m² de área construída. Nesse
contexto, deve ser acrescentado que o Tribunal loca ainda um prédio de 504m² para as instalações de sua Biblioteca e Arquivo, e três
galpões que somados correspondem a cerca de 812m², para abrigar o Almoxarifado e depósitos de materiais. 

Esse imóvel contíguo possui 308 m², sendo 7,70 m x 40 m as suas dimensões. Informações iniciais obtidas junto aos órgãos
locais de fiscalização dão conta da possibilidade de se edificar até 6 pavimentos, permitindo agregação da nova edificação ao prédio da
antiga sede, o que proporcionaria uma área construída máxima de 1.848 m². Em seu pavimento térreo, essa edificação abrigará o Data
Center da sede, com todos os equipamentos de grande porte e que possuem grande peso, além de fundações adequadas para construções de
novos pavimentos e as estruturas necessárias para implantação de 2 (dois) novos elevadores, essenciais para o eficiente funcionamento da
edificação principal. Os valores para a adequação do pavimento térreo de 308 m², foram obtidos por um método paramétrico, valendo-se
do CUB (Custo Unitário Básico), totalizando um montante de recursos de R$ 477.862,00 (quatrocentos e setenta e sete mil, oitocentos e
sessenta e dois reais = 308 m² x R$ 1.551,50/m²1 ). Além disso, faz-se necessário a implantação de 2 (dois) novos elevadores que custam
em torno de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para os seis pavimentos do edifício principal, totalizando um custo de adequação de
aproximadamente R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais). 

Ocorre que a Proposta Orçamentária Anual de 2020 não contempla a referida despesa, razão pela qual solicito os bons
préstimos de Vossa Excelência em avaliar a possibilidade de reforçar, via crédito adicional suplementar, com oferecimento de fonte dessa e.
Corte, a dotação inicial autorizada para este Órgão, no montante de R$ 2.834.509,63 (dois milhões oitocentos e trinta e quatro mil
quinhentos e nove reais e sessenta e três centavos), como forma de viabilizar a 2ª fase de execução dos serviços de reforma de nossa antiga
sede, que buscam, em última instância, propiciar condições mínimas de funcionamento desta Corte de Justiça Eleitoral, que hoje se serve,
como dito, de prédio locado cujos entraves jurídicos incidentes justificam possíveis questionamentos sobre a regular continuidade da
prestação jurisdicional a cargo do Órgão. Nesse ponto, mister destacar que o contrato de locação, cuja vigência inicial fora prevista para 5
anos, tem sido prorrogado por períodos curtos de 12 meses (está na segunda prorrogação), dada a dimensão das irregularidades
e pendências de ordem diversa por parte da proprietária, a Organização Arnon de Mello (judicial, fiscal, trabalhista, registro imobiliário,
carta de Habite-se etc.). Essas prorrogações curtas têm gerado expectativas e demandado esforços que deveriam estar direcionados ao
processo eleitoral.

Segue relatório elaborado pela área técnica com registro fotográfico das intervenções já efetuadas na edificação (doc.
SEI 0657780).

À disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos, despeço-me respeitosamente. 
 
 
 
 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente, em 28/02/2020, às 15:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o
código verificador 0661371 e o código CRC CD09466F.

0001296-55.2020.6.02.8000 0661371v4
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LAUDO DE AVALIAÇÃO – FOLHA RESUMO 

Nº. do laudo: 59/2019 
 

Interessado: Tribunal Regional Eleitoral Alagoas - TRE          CNPJ: 06.015.041/0001-38 

Proprietário: Luiz Marcio Accioly Canuto e herdeiros                  CPF: 020.860.004-30 

Objetivo da avaliação: Valor de Mercado 
 

Endereço completo do imóvel: 

Endereço: Rua do Imperador, n° 254        CEP: 57020-670 

Bairro: Centro      Cidade: Maceió   UF: AL   

Área Terreno: 308,00 m² (1º Registro Geral de Imóveis Maceió/AL, sob número de matricula 177077, conforme Certidão 

de Ônus Reais datada em 10/10/2019) 

Área Construída: 262,43 m² (1º Registro Geral de Imóveis Maceió/AL, sob número de matricula 177077, conforme Certidão 

de Ônus Reais datada em 10/10/2019). 

A    
 

Método(s) utilizado(s): Método Evolutivo 
 

Resultado da avaliação: 

- Valor de mercado para venda do imóvel em números redondos: 
 

R$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais) 
 

Classificação quanto à liquidez: Normal/Baixa 

Grau de fundamentação: II 

Grau de Precisão: II 
 

Dados e assinatura dos Responsáveis Técnicos do laudo de avaliação: 
 
 
 

___________________________   _____________________________        
    Cláudio Amaral        Ana Maria Cotrim Amaral         

              Sócio / diretor     Sócia / diretora  
      Eng. Civil 020356637-8       Eng. Civil 020069551-7                 

 

Local e data do laudo de avaliação 

Maceió, 17 de dezembro de 2019. 

ANA MARIA COTRIM 
AMARAL:112679174
15

Assinado de forma digital 
por ANA MARIA COTRIM 
AMARAL:11267917415 
Dados: 2020.03.31 15:24:53 
-03'00'

CLAUDIO 
AMARAL:088210624
49

Assinado de forma digital por 
CLAUDIO AMARAL:08821062449 
Dados: 2020.03.31 15:27:18 
-03'00'
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LAUDO DE AVALIAÇÃO 
 

       Laudo nº 64/2019 
 

1.0 – INTERESSADO: 
 

            Tribunal Regional Eleitoral Alagoas - TRE. 
  
2.0 – PROPRIETÁRIO: 

 
Luiz Marcio Accioly Canuto e herdeiros. 

 
3.0 – OBJETO DA AVALIAÇÃO: 

 
UPC – Urbano Ponto Comercial 
 
Descrição Sumária:  
Trata-se de um ponto comercial, situado à rua do Imperador, nº 254, bairro do centro, município 
Maceió / AL.  
  
Padrão construtivo considerado baixo e estado de conservação muito ruim. 

  
Área privativa: 262,43 m² (1º Registro Geral de Imóveis Maceió/AL, sob número de matricula 
177077, conforme Certidão de Ônus Reais datada em 10/10/2019). 
Área total: 308,00 m² (1º Registro Geral de Imóveis Maceió/AL, sob número de matricula 
177077, conforme Certidão de Ônus Reais datada em 10/10/2019). 
 
CEP: 57020-670 
 
Posição georreferenciada:   S.:  09°37'06,34" 
     W.: 35°44'22,96" 
 
 

4.0 – FINALIDADE: 
 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar, nesta data, o valor de mercado, conforme 
Normas Brasileiras para avaliação de bens imóveis urbanos NBR 14653-1 e 14653-2. 
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5.0 – VISTORIA: 
 
Realizada em 16 de dezembro de 2019 (segunda-feira) às 15:00hrs, acompanhada do Sr. Erivaldo 
Jose de Souza. 

 
6.0 – DIAGNÓSTICO DO MERCADO: 

 
O Centro de Maceió é o lugar mais movimentado de toda a cidade, é neste bairro que ficam a 
maioria das lojas e camelôs. É um ponto de parada obrigatória para todas aquelas pessoas que 
vêm conhecer Maceió. Este lugar tem muito movimento, por seus objetos e alimentos de valores 
mínimos. Também é conhecido como: O Comércio. 
 
Nas pesquisas, encontramos um aumento das ofertas e pouca demanda para os imóveis a 
disposição dos investidores, pois o mercado encontra-se recessivo, indicando, portanto, uma 
liquidez normal-baixa e absorção pelo mercado de 36 meses. 
 

7.0 - METODOLOGIA EMPREGADA: 
 

Método Evolutivo 
 

Justificativa da escolha do método: 
 
Conforme item 8.2.4 da NBR 14653-2 o Método Evolutivo, onde a composição do valor total do 
imóvel avaliando será obtida através da conjugação de métodos, a partir do valor do terreno, 
considerados o custo de reprodução das benfeitorias devidamente depreciado e o fator de 
comercialização, ou seja: 
 
VI = (VT + CB) * FC 
 
Onde, 
 
VI é o valor do imóvel 
 
VT é o valor do terreno 
 
CB é o custo de reedição da benfeitoria, na edificação foi aplicada a metodologia do custo de 
reprodução, utilizando-se da tabela do Sinduscon/AL de novembro de 2019.  
 
FC é o fator comercialização 
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No presente trabalho, o tratamento dos dados será feito aplicando–se a metodologia científica e 
com o emprego da inferência estatística, a partir da aplicação do Software SISDEA (sistema que 
faz a análise do tratamento estatístico em amostras), objetivando reduzir ao máximo a 
interferência subjetiva do Avaliador. 
Fator comercialização é a razão entre o valor de mercado e o custo de reedição de um imóvel 
assemelhado. Admite-se que o fator pode ser maior ou menor que 1, dependendo da situação do 
mercado, à época da avaliação. O custo de reedição é o resultado da soma do Valor do terreno e 
do custo de reprodução depreciado das benfeitorias (Vt + Vb), conforme as Normas da ABNT 
(14653-2). 
 Fk = Valor de Mercado 
                                                                            Vt + Vb 

 

8.0 – PESQUISA DE VALORES E TRATAMENTO DOS DADOS  
 
Período de pesquisa: novembro e dezembro de 2019 
Ref. ao anexo número: IV 
Tratamento dos dados: Inferência Estatística (anexo IV) 
Números de dados de mercado pesquisados: Terrenos (28) 
Número de dados considerados: Terrenos (21) 

 
 

TRATAMENTO DE DADOS 
 

Conforme pesquisas realizadas no mês de novembro e dezembro de 2019, visitando os terrenos 
disponíveis para venda na região e solicitando informações a pessoas idôneas e atuantes no 
mercado imobiliário da região, chegamos a uma amostragem de 28 (vinte e oito) terrenos 
pesquisados e 21 (vinte e um) efetivamente considerados no trabalho avaliatório, conforme anexo 
IV.  

 
O avaliador considerou que as informações colhidas junto a terceiros são de inteira confiança para 
a elaboração deste Laudo Avaliatório.  

 
ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO 

 

A especificação encontrada na avaliação, conforme pesquisa de mercado a mesma está 
fundamentada e enquadrada da seguinte forma: Laudo de Avaliação.  
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DETERMINAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL 
 

O valor encontrado para o imóvel avaliando foi determinado pela Inferência Estatística, com uma 
amostragem de 21 (vinte e um) terrenos considerados.   

 
CONSTRUÇÃO DO MODELO 

 
A presente avaliação busca a convicção do valor justo, real e atual do imóvel ao explicar as 
variações dos valores obtidos no mercado imobiliário através do ajustamento de uma equação de 
regressão múltipla que se baseia em parâmetros que possuem Significância comprovada. 
 
Foram utilizadas as seguintes variáveis: 

 
 Área total – variável quantitativa, sendo utilizada para explicar as variações de preços de 

mercado devido à variação das áreas dos terrenos das amostras utilizadas no modelo, sendo 
sua medida em m²; 
 

 Número de Frentes – variável quantitativa, sendo utilizada para explicar as variações de 
preços de mercado devido à variação de número de frentes dos terrenos das amostras 
utilizadas no modelo; 

 
 

 Setor urbano – variável proxy positiva que define a atratividade do imóvel em relação a 
renda domiciliar ao demais elementos da amostra, no contexto urbano do município. É 
obtida através da tabela de “Renda Domiciliar – Maceió – GIDUR/ME”, fornecida pela 
Caixa Econômica Federal, versão Maio 2008; 
 

 Frente – variável quantitativa positiva, representando a medida linear da frente do lote para 
a principal via de acesso, com unidade em metros (m); 
 

 
MODELO UTILIZADO 

   Considerando os dados em sua forma original, ou seja, equação linear: 
 
Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5  
 
Com estes coeficientes (b0, b1, b2, b3, b4 e b5), são verificados os graus de relação entre as 
variáveis da equação através do cálculo do coeficiente de correlação. 
Onde, 
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Xi = São as variáveis explicativas ou independentes (acima descrita), e são os atributos que 
expressão a formação do valor. 
 
Y = Variável explicada (dependente) correspondente ao valor do imóvel em R$ / m², na data do 
evento.  

 
Esta função, submetida aos testes usuais pode ser considerada um modelo estatístico que permite 
a predição interpolativa, onde se verificam: 

 
1-   Coeficiente de Correlação – o modelo adotado apresenta-se com a correlação dos 

regressores de 86.41%;  
  

2-   Coeficiente de Determinação – o modelo adotado responde por 74.68% da formação do valor 
o imóvel na região pesquisada, sendo que apenas 25,32 % podem ser atribuídos a outras 
variáveis, a imprecisões, vícios de informações, bem como perturbações aleatórias; 

 
3 - Significância dos Regressores – Observamos que a Significância dos regressores não excede 

a 10,00 %; 
 
4 - Análise de Variância – Testada a hipótese nula de não representatividade do modelo para 

explicação do fenômeno, foi a mesma rejeitada ao nível de Significância de 1%, tendo em 
vista que a estatística F, com resultado de 11,80 é superior ao ponto crítico da distribuição F 
de SNEDECOR, ao nível de confiança de 80,00%, para os valores estimados; 

 
       5 -  Normalidade dos resíduos – Encontra-se no intervalo [- 1; + 1], 66,00 %, entre [- 1,64; + 1,64]        

e 95,00 %; e entre [-1,96; + 1,96] com 100,00 %, o que demonstra fortes indícios a favor da 
distribuição normal para os erros aleatórios do modelo; 

   
Estimação pontual – A estimação pontual do valor médio do imóvel, calculada utilizando-se da 
equação de regressão encontrada na construção do modelo é dada por: 
 
Equação de regressão: 
 

Valor unitário = e^(+ 4,999182569 - 2,097722682E-006 * Área total² + 0,002091017457 * Testada² + 
0,1396407585 * Número de frentes² + 0,04293322776 * Setor Urbano½) 
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9.0– ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO 
 

O laudo se enquadra no Grau II de Fundamentação e Grau II de Precisão da estimativa de valor, 
conforme NBR-14.653-2/2011 (2° edição válida a partir de 03/03/2011). 

 
Tabela 1 – Grau de fundamentação no caso de utilização de modelos de regressão linear 

 

 
Tabela 2 – Enquadramento do laudo segundo seu grau de fundamentação no caso de utilização 

de modelos de regressão linear 
 

N° Descrição 
Pontuaçã

o 

Grau 

III 

(3 pontos) 

II 

(2 pontos) 

I 

(1 ponto) 

1 
Caracterização do imóvel 

avaliando 
2 

Completa quanto a todas as 

variáveis analisadas 

Completa quanto às variáveis 

utilizadas no modelo 
Adoção de situação paradigma 

2 

Quantidade mínima de 

dados de mercado, 

efetivamente utilizados 

2 
6 (k+1), onde k é o número de 

variáveis independentes 

4 (k+1), onde k é o número de 

variáveis independentes 

3 (k+1), onde k é o número de 

variáveis independentes 

3 
Identificação dos dados de 

mercado 
2 

Apresentação de informações 

relativas a todos os dados e 

variáveis analisados na 

modelagem, com foto e 

características conferidas pelo 

autor do laudo 

Apresentação de informações 

relativas a todos os dados e 

variáveis analisados na modelagem 

Apresentação de informações 

relativas aos dados e variáveis 

efetivamente utilizados no modelo 

4 Extrapolação 3 Não admitida 

Admitida para apenas uma variável, 

desde que: a) as medidas das 

características do imóvel avaliando 

não sejam superiores a 100% do 

limite amostral superior, nem 

inferiores à metade do limite 

amostral inferior, b) o valor 

estimado não ultrapasse 15% do 

valor calculado no limite da 

fronteira amostral, para a referida 

variável 

Admitida, desde que: a) as medidas 

das características do imóvel 

avaliando não sejam superiores a 

100 % do limite amostral superior, 

nem inferiores à metade do limite 

amostral inferior; b) o valor 

estimado não ultrapasse 20 % do 

valor calculado no limite da 

fronteira amostral, para as referidas 

variáveis, de per si e 

simultaneamente, e em módulo 

5 

Nível de significância 

(somatório do valor das 

duas caudas) máximo para 

a rejeição da hipótese nula 

de cada regressor (teste 

bicaudal) 

3 10% 20% 30% 

6 

Nível de significância 

máximo admitido para a 

rejeição da hipótese nula 

do modelo através do teste 

F de Snedecor 

3 1% 2% 5% 

Total pontuação atingida 15 Itens obrigatórios atingidos: 

 Graus 

 

III 

 

II I 

Pontos Mínimos 16 

 

10 

 

6 

 

Itens obrigatórios no grau 

correspondente 

2, 4, 5 e 6 no Grau III e os demais no mínimo 

no Grau II 

2, 4, 5 e 6 no Grau II e os demais no 

mínimo no Grau I 

Todos no mínimo no grau 

I 
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Tabela 5 – Grau de precisão nos casos de utilização de modelos de regressão linear 

 
III 

 

II 

 

I 

 

 
10.0– DETERMINAÇÃO DO VALOR DO BEM 
 
 

Com base na pesquisa realizada e relatório do SISDEA – Software de Modelagem de Dados 
utilizando a Análise de Envoltória de Dados, a Regressão Múltipla e as Redes Neurais Artificiais, 
(Anexo IV), chegamos ao seguinte intervalo de valores para o modelo:  
 
 
10.1 TERRENO (Rua do Imperador, nº 254): 

Dados de entrada:  
 

Área terreno: 308,00 m² 
 
Testada: 7,70 m 
 
Nº de frentes: 1 

 
Setor Urbano: R$ 1.848,00 /domicílio, conforme planta genérica de Maceió 
 

 

Valores estimados Área 
privativa Valor Unitário Valor Total   Amplitude 

Valor de Mercado Mínimo 308,00 m² R$ 713,91 /m²  R$ 219.884,28 (- 16,53%) 

Valor de Mercado Médio 308,00 m² R$ 855,28 /m² R$ 263.426,24 - 

Valor de Mercado Máximo 308,00 m² R$ 1.024,63 /m² R$ 315.586,04 (+ 19,80%) 

Valor Admissível Mínimo  308,00 m² R$ 726,98 R$ 223.909,84 (- 15%) 

Valor Admissível Máximo  308,00 m² R$ 983,57 R$ 302.939,56 (+15%) 

 
 

Descrição Grau 

Amplitude do intervalo de confiança de 80% em torno do valor central da estimativa  30%  40%   50% 
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10.2 – BENFEITORIAS: 

 

Com base no método custo de reprodução considerando o tipo de imóvel, estado de conservação 
(tabela de Ross-Heidecke), depreciação linear, padrão construtivo e custo unitário básico 
fornecido pelo Sinduscon/AL de Fevereiro/2019 (Anexo V), encontramos o seguinte valor: 

 

10.2.1 – PONTO COMERCIAL 

 

Atributos de entrada: 

Área Construída = 262,43 m² 

Tipo de imóvel = 09 (Edf de escritórios) 

Estado de conservação: 9 (demolição) 

Método para depreciação: 1 (Linear) 

Idade Aparente: 60 anos  

Custo unitário novo (R$/m²) = R$ 1.174,39/m² (conforme custo unitário básico fornecido pelo 
Sinduscon-AL para o mês de novembro/2019) + 22,12 % de BDI (conforme acórdão Nº 
2622/2013  – TCU), totalizando = R$ 1.434,16/ m². 

 

Área (m2): 308,00 V (R$) = 376.366,61 

Custo unitário novo (R$/m2): 1434,16 Vd (R$) = 338.729,95 

Tipo de imóvel (tabela):  9 Vr (R$) = 37.636,66 

Estado de conservação (tabela):  9  0,895522 

Método para depreciação (tabela):  1  0,000000 

Idade aparente (anos):  60 Vx (R$) = 37.636,66 

 
 

10.3 – FATOR COMERCIALIZAÇÃO 

 Elemento 01 
 

Rua do Imperador – Centro, Maceió / AL  
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 Área do terreno = 115,00 m²;                           
             

Área construída = 230,00 m² 
 
 Valor ofertado = R$ 200.000,00 
 
 Informante: Ubiratan (82) 98701-6228  
 
 Valor estimado para terreno = R$ 108.652,00 
 
 Valor estimado da edificação: R$ 217.579,45 
 

 Valor de Venda Total Estimado = R$ 326.231,45 

 
             Fator Comercialização = 0,61 

 

 
 
 

 Elemento 02 
 
 

Rua Luiz Campos Teixeira, 583– Poço, Maceió / AL  
 
 Área do terreno = 352,00 m²;    
 
 Área construída = 267,00 m²  
 
            Valor ofertado = R$ 750.000,00 
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 Informante = Josinaldo (82) 99802-3384  
 
 Valor estimado para terreno = R$ 252.795,84 
 
 Valor estimado para benfeitorias = R$ 382.034,82 

 Valor de Venda Total Estimado = R$ 634.830,66 

 Fator Comercialização = 1,18 

 
 

 
 Elemento 03 

 
Rua Zacarias de Azevedo, nº 396 – Centro, Maceió / AL 

 
 Área do terreno = 180,00 m²;    
 

Área construída = 78,00 m²  
 
            Valor ofertado = R$ 180.000,00 
 
 Informante = Júlio (82) 99103-3667 
 
 Valor estimado para terreno = R$ 216.831,60 
 
 Valor estimado para benfeitorias = R$ 115.566,27  
 
 Valor de Venda Total Estimado = R$ 332.397,87 

 Fator Comercialização = 0,54 
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 Preço  

Ofertado 
Custo de Reprodução 

Terreno Edificação FC 
Elemento 01 R$ 200.000,00  R$   108.652,00  R$   217.579,45 0,61 
Elemento 02 R$ 750.000,00  R$   252.795,84  R$   382.034,82 1,18 
Elemento 03 R$ 180.000,000  R$   216.831,60  R$   115.566,27 0,54 

Fator comercialização médio: 0,777 

 

 

10.4 – VALOR TOTAL: 

 

VI = (VT + CB) * FC 

VALOR ESTIMADO TERRENO BENFEITORIAS FC VALOR TOTAL 

Valor de Mercado Mínimo R$ 219.884,28 R$ 37.636,66 0,777 R$ 200.093,77 

Valor de Mercado Médio R$ 263.426,24 R$ 37.636,66 0,777 R$ 233.925,87 

Valor de Mercado Máximo R$ 315.586,04 R$ 37.636,66 0,777 R$ 274.454,04 

 

Valor adotado: R$ 233.925,87 (duzentos e trinta e três mil, novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e 

sete centavos) 
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11.0 - CONCLUSÃO: 
 

O Valor de Mercado estimado em números redondos para o imóvel, situado à Rua do Imperador, nº 
254, bairro do centro, município Maceió / AL, importa em:  
 

 

R$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais) 

 

   

12.0 - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES IMPORTANTES: 
 

1. Acreditamos que as informações prestadas por terceiros foram dadas de boa fé; 
 

2. Não foram feitas averiguações a respeito de restrições ao direito de propriedade ou de 
quaisquer ônus que pesem sobre o imóvel avaliando;  
 

3. O valor encontrado representa o preço que o bem seria comercializado depois de exposto 
adequadamente ao mercado; 
 

4. Os trabalhos foram desenvolvidos “in loco” e de conformidade com as Normas Brasileiras, 
levando-se em consideração todas as variáveis necessárias para ajustar o imóvel a real 
situação de mercado; 
 

5. Documentação fornecida:  
 

 1º Registro geral de imóvel de Maceió/AL, sob número de matricula 
177077, conforme Certidão de Ônus Reais datada em 10/10/2019. 

 
6. A avaliação não é subdivisível de seus anexos; 

 
7. Não há indícios de contaminação do solo no imóvel vistoriado; 
 
8. A área privativa considerada para efeitos dos cálculos, foi conforme informações de pessoas 

atuantes no mercado mobiliário da região e que possui um imóvel semelhante ao avaliando 
no mesmo prédio; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
9. Os engenheiros responsáveis declaram não ter interesse presente ou futuro, próprio ou de 

familiares, no imóvel avaliando. 
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13.0 - ENCERRAMENTO: 
 

Os engenheiros Claudio Amaral, engenheiro civil, CREA Nacional nº 020356637-8, Ana Maria 
Cotrim Amaral, engenheira civil, CREA Nacional n° 020069551-7 e Carolina Cotrim Amaral, 
engenheira civil, CREA Nacional n° 021523766-8 veem muito respeitosamente encaminhar o 
laudo de avaliação, constituído de 14 (quatorze) fls. impressas e assinadas e 07 (sete) anexos. 

 
 

Maceió, 18 de dezembro de 2019 
 
 

COTRIM E AMARAL AVALIAÇÕES E PERÍCIAS LTDA - ME. 
CREA / AL  1611EMAL 
CGC 02.250.720/0001-30 

 
 
                                  Cláudio Amaral                                Ana Maria Cotrim Amaral 

                                Sócio/diretor                         Sócia/diretora 
Eng.Civil (CREA 020356637-8)                 Engª. Civil (CREA 020069551-7) 

 
 
14.0 - ANEXOS: 
 

- Vistoria               (ANEXO I) 
 

- Relatório fotográfico            (ANEXO II) 
 

- Foto aérea / Croqui           (ANEXO III) 
 

- Dados amostrais / Tratamento de dados (Venda)     (ANEXO IV) 
 

- Zoneamento de Maceió          (ANEXO V) 
 

- Tabela Sinduscon/AL                                                         (ANEXO VI) 
 

- Custo de Reprodução                                                                   (ANEXO VII) 
 

- Acórdão        (ANEXO VIII) 
 

- Documentação           (ANEXO IX) 
 

- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)                   (ANEXO X) 
 

ANA MARIA COTRIM 
AMARAL:112679174
15

Assinado de forma digital 
por ANA MARIA COTRIM 
AMARAL:11267917415 
Dados: 2020.03.31 
15:25:25 -03'00'

CLAUDIO 
AMARAL:088
21062449

Assinado de forma 
digital por CLAUDIO 
AMARAL:08821062449 
Dados: 2020.03.31 
15:25:47 -03'00'
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ANEXO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTORIA 
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VISTORIA 

 

CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO 

 

A) Aspectos Físicos 
 
A topografia da região é plana, solo arenoso. 

 

B) Aspectos ligados à infraestrutura 
 
- Abastecimento de água potável 
- Energia elétrica de alta e baixa tensão 
- Serviço público de coleta de lixo 
- Telefonia 
- Pavimentação 
- Saneamento 

              

 C) Equipamentos comunitários 

 

- Restaurantes 
- Bancos 
- Escolas 
- Transporte coletivo 
- Supermercado 
- Farmácia 
- Panificação 
- Igreja 
- Praças 
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ANEXO II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
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VISTA DO LOGRADOURO 
 
 

Rua do Imperador 
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IMÓVEL AVALIANDO 

 
 

Vista dos vizinhos 
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IMÓVEL AVALIANDO 

 
Vista do imóvel 
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ANEXO III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO AÉREA / CROQUI 
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FOTO AÉREA 

 

Rua do Imperador, nº 254, Centro  

Maceió/AL  
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CROQUI 

 

Rua do Imperador, nº 254, Centro  

Maceió/AL  

 
 

 
 

 
 

 

Avaliando 
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ANEXO IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADOS AMOSTRAIS / TRATAMENTO DE DADOS 
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Modelo: 
 

TERRENOS - PARTE BAIXA MACEIÓ/AL - 2019 
 
Data de Referência: 
 
Quarta-feira, 18 de dezembro de 2019 
 
Informações Complementares: 
 
Valor de mercado 
 
Dados para a projeção de valores: 
 

 Área total = 308,00 m² 

 Testada = 7,70 m  

 Número de frentes = 1 (uma) 

 Setor Urbano = 1.848 (Conforme o CUB (custo unitário básico) da tabela do Sinduscon, do mês de 
novembro de 2019) 

 Endereço = Rua do Imperador, nº 254 

 Complemento = Próximo à Praça Sinimbu. 

 Bairro = Centro 

 Cidade = Maceió  

 Estado = Alagoas  
 
Valores da Moda para Nível de Confiança de 80% 
 

  Valor Unitário 

 Mínimo (16,53%) = R$ 713,91 /m² 

 Médio = R$ 855,28 /m² 

 Máximo (19,80%) = R$ 1.024,63 /m² 
 

  Valor Total 

 Mínimo = R$ 219.884,28 

 Médio = R$ 263.426,24 

 Máximo = R$ 315.586,04 
 

 Campo de Arbítrio 

 RL Mínimo = R$ 726,98 /m² 

 RL Máximo = R$ 983,57 /m² 
 
Equação: 
 

Valor unitário = e^(+4,999182569 - 2,097722682E-006 * Área total² + 0,002091017457 * Testada² + 
0,1396407585 * Número de frentes² + 0,04293322776 * Setor Urbano½) 
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Endereço Complemento Bairro Informante
Telefone do 

informante

Área total 

(m²)

Testada 

(m)

Número de 

frentes

Setor 

Urbano

 Valor unitário 

(R$/m²) 

1  Av. Deputado José Lajes Ao lado da Borracharia Dinâmica Ponta Verde Carlos Mendes (82)99900-1440 200,00 5,00 1 3578 3.250,00R$       

2  Rua Pedro Paulino nº 311 Próx. Maceió Auto Center Poço Alberto (82) 98798-1389 420,00 12,00 1 1074 595,24R$          

3  Av. Dr. Mario Nunes Viêira, 626 Por trás da Pizzaria Flamboyant Mangabeiras Aelson Brandão (82)99644-7102 450,00 15,00 2 3080 1.911,11R$       

4  Av. Gustavo Paiva Ao lado da Igreja do Sétimo Dia Mangabeiras José Danúbio (82)99607-0049 320,00 19,00 1 2321 3.125,00R$       

5  Rua Jose Carneiro da Cunha Sarmento Em frente ao Edf. Turquesa Jatiúca Sérgio (82)99948-4040 360,00 12,00 1 2321 1.472,22R$       

6  Av. Pretestato Ferreira Machado, s/n Próximo à Lavanderia Lave Certo Jatiúca Angela Maria (82)98811-2797 175,00 10,00 1 2695 1.828,57R$       

7  Av. Pio XII, s/n Ao lado terreno baldio Jatiúca Rubens (82) 99695-5277 450,00 15,00 1 4474 3.777,78R$       

8  Av. João Vieira Chagas Terreno de esquina Jatiúca Daniel Araújo (82)99933-4950 360,00 12,00 2 3385 3.888,89R$       

9  Av. Dr. Júlio Marques Luz Próx. ao Edf. Monte Fuji Jatiúca Bruno (82) 98805-6790 384,00 12,00 2 2439 3.125,00R$       

10  Av. Dr. Julio Marques Luz, s/n Ao lado da Escola Estadual Prof Mário Broad Jatiúca Pedro (82) 98854-9407 408,00 12,00 3 2051 3.308,82R$       

11 * Rua Sá e Albuquerque, 721 Próx. Ao Aqui Gelo Jaraguá M. Raposo Imov (82) 3029-9302 1112,12 21,30 1 1848 928,17R$          

12  R. Projetada, s/n Alto de Jacarecica Jacarecica João (82)98811-2009 528,00 12,00 1 615 284,09R$          

13 * R. Projetada, s/n Alto de Jacarecica Jacarecica João (82) 98811-2009 1056,00 24,00 1 615 284,09R$          

14  Rua Prof. Ernâni de Figueiredo Magalhães Próx. Ao Buquê de Frutas Comestíveis Cruz das Almas Arudo (82)99981-0828 260,50 12,50 1 1277 959,69R$          

15  R. Barão de Atalaia Ao lado da Suprigames Centro Everaldo (82)98892-7116 360,00 10,00 1 3028 916,67R$          

16  Rua do Imperador Em frente ao Atacadão loja da fábrica Centro Arthur (82) 98879-4757 605,20 17,80 1 1811 1.074,02R$       

17  Rua do imperador, nº397 do lado do Atacadão loja da fábrica Centro Jean (82)99900-3900 612,00 18,00 1 1811 1.062,09R$       

18 * Ladeira dos Martírios Próx. a Igreja Católica Centro Amaro (82) 99902-9887 970,00 30,00 1 1764 391,75R$          

19 * Rua Dr. Pedro Monteiro Próx. à Secretaria de Finanças Centro Fábio (82) 99119-3083 1040,00 20,00 1 1848 1.250,00R$       

20  Rua Cincinato Pinto Na rua do Instituto de identificação Centro João (82) 99981-3860 279,60 6,00 1 3028 2.145,92R$       

21  R. Costa Leite, Nº 178 Próx. a transpal. Centro César (82) 99607-4202 510,00 12,00 1 1811 686,27R$          

22  Rua Sete de Setembro Antigo prédio da Ultragás Centro Laederson (82) 98881-4751 408,00 8,00 1 1848 1.348,04R$       

23 * Av. Duque de Caxias Ao lado do museu Théo Brandão Centro Ricardo (82) 98143-6737 1408,00 32,00 2 1811 2.485,80R$       

24 * Av. Duque de Caxias Ao lado da Zip comunicação visual Centro Adriana (82) 99970-9633 1029,00 21,00 2 1811 1.652,09R$       

25 * Av. Francisco de Menezes Esquina com a av. Martírio Ataíde de Oliveira Centro Agnaldo (82) 99982-7277 3000,00 70,00 2 1531 1.000,00R$       

26  Rua Sete de Setembro Em frente a Normande Teles advogados Centro Robson (82) 99981-8148 242,00 13,82 1 1848 661,16R$          

27  R. Barão de Alagoas, 81 próx. A pç. Deodoro Centro Roberto Araújo (82) 98822-0528 192,00 9,00 1 892 1.093,75R$       

28  Rua Melo Morais,  nº 113 Próx. a Rua do Sol Centro Daniel (82) 3377-9000 110,00 4,00 1 3385 1.250,00R$       
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T.. Variável Valor Médio t Calculado Coef.Equação Transf. Elast.

Área t... 363,5381 -1,86 -0,000002 x² -7,86%

Testada 11,7676 1,75 0,002091 x² 8,17%

Núme... 1,2381 3,05 0,139641 x² 7,76%

Setor ... 2.322,4762 4,90 0,042933 x½ 17,97%

Valor ... 1.472,3265 10,58 4,999183 ln(y)  
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Gráfico da elasticidade da função no ponto médio
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AV. MENDONÇA JÚNIOR, 317A - GRUTA DE LOURDES - MACEIÓ/AL FONE: (82) 3338-1429 / 3241-0237 CNPJ: 
02.250.720/0001-30 CEP 57052-480 E-MAIL: cotrimeamaral1@uol.com.br SITE: www.cotrimeamaral.com.br      1/2

D... Observado Estimado Resíduo Resídu... Residuo/DP ... Residuo/DP ... Variação Ini... Variação Res... Variação Ex...

1 8,08641000 7,67530000 0,41111... 5,08% 1,62 1,03 6,53% 6,69% 6,48%

2 6,38896500 6,47689700 -0,0879... -1,38% -0,08 -0,22 7,93% 0,31% 10,51%

3 7,55544000 7,98613300 -0,4306... -5,70% -1,52 -1,08 0,77% 7,34% -1,46%

4 8,04719000 7,74725800 0,29993... 3,73% 1,20 0,75 5,91% 3,56% 6,71%

5 7,29452700 7,23644900 0,05807... 0,80% 0,12 0,15 0,00% 0,13% -0,04%

6 7,51129000 7,51249200 -0,0012... -0,02% 0,00 0,00 0,54% 0,00% 0,73%

7 8,23689200 8,05623000 0,18066... 2,19% 0,92 0,45 9,19% 1,29% 11,87%

8 8,26587900 8,08487500 0,18100... 2,19% 0,95 0,46 9,76% 1,30% 12,63%

9 8,04719000 7,66984100 0,37734... 4,69% 1,45 0,95 5,91% 5,63% 6,01%

10 8,10434700 8,15221900 -0,0478... -0,59% -0,24 -0,12 6,83% 0,09% 9,11%

12 5,64929100 5,91982800 -0,2705... -4,79% -0,13 -0,68 26,59% 2,90% 34,62%

14 6,86661000 6,85741800 0,00919... 0,13% 0,01 0,02 1,70% 0,00% 2,28%

15 6,82074400 7,43855800 -0,6178... -9,06% -1,16 -1,55 2,10% 15,10% -2,31%

16 6,97916400 6,86007400 0,11908... 1,71% 0,18 0,30 0,90% 0,56% 1,01%

17 6,96799400 6,85768300 0,11031... 1,58% 0,16 0,28 0,97% 0,48% 1,13%

20 7,67132400 7,41260600 0,25871... 3,37% 0,72 0,65 1,54% 2,65% 1,17%

21 6,53127100 6,72137200 -0,1901... -2,91% -0,21 -0,48 5,59% 1,43% 7,01%

22 7,20640700 6,76908300 0,43732... 6,07% 0,71 1,10 0,05% 7,56% -2,49%

26 6,49399600 7,26097000 -0,7669... -11,81% -1,13 -1,93 6,17% 23,27% 0,37%

27 6,99736700 6,51312500 0,48424... 6,92% 0,62 1,22 0,79% 9,28% -2,08%

28 7,13089900 7,64478500 -0,5138... -7,21% -1,24 -1,29 0,22% 10,45% -3,25%
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AV. MENDONÇA JÚNIOR, 317A - GRUTA DE LOURDES - MACEIÓ/AL FONE: (82) 3338-1429 / 3241-0237 CNPJ: 
02.250.720/0001-30 CEP 57052-480 E-MAIL: cotrimeamaral1@uol.com.br SITE: www.cotrimeamaral.com.br      1/2

Dados Observado Estimado Resíduo Resíduo Rela... Residuo/DP Regressão Distância de Cook

1 8,09 7,68 0,41 5,08% 1,03 0,0713

2 6,39 6,48 -0,09 -1,38% -0,22 0,0019

3 7,56 7,99 -0,43 -5,70% -1,08 0,0563

4 8,05 7,75 0,30 3,73% 0,75 0,3285

5 7,29 7,24 0,06 0,80% 0,15 0,0003

6 7,51 7,51 0,00 -0,02% 0,00 0,0000

7 8,24 8,06 0,18 2,19% 0,45 0,0270

8 8,27 8,08 0,18 2,19% 0,46 0,0087

9 8,05 7,67 0,38 4,69% 0,95 0,0252

10 8,10 8,15 -0,05 -0,59% -0,12 0,0317

12 5,65 5,92 -0,27 -4,79% -0,68 0,0755

14 6,87 6,86 0,01 0,13% 0,02 0,0000

15 6,82 7,44 -0,62 -9,06% -1,55 0,0654

16 6,98 6,86 0,12 1,71% 0,30 0,0106

17 6,97 6,86 0,11 1,58% 0,28 0,0103

20 7,67 7,41 0,26 3,37% 0,65 0,0189

21 6,53 6,72 -0,19 -2,91% -0,48 0,0105

22 7,21 6,77 0,44 6,07% 1,10 0,0499

26 6,49 7,26 -0,77 -11,81% -1,93 0,2087

27 7,00 6,51 0,48 6,92% 1,22 0,1834

28 7,13 7,64 -0,51 -7,21% -1,29 0,1123
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AV. MENDONÇA JÚNIOR, 317A - GRUTA DE LOURDES - MACEIÓ/AL FONE: (82) 3338-1429 / 3241-0237 CNPJ: 
02.250.720/0001-30 CEP 57052-480 E-MAIL: cotrimeamaral1@uol.com.br SITE: www.cotrimeamaral.com.br      1/3

Dados Observado Estimado Resíduo Resíduo Rela... Residuo/DP Estimativa Residuo/DP Regressão

1 3.250,00 2.154,47 1.095,53 33,71% 1,62 1,03

2 595,24 649,95 -54,71 -9,19% -0,08 -0,22

3 1.911,11 2.939,91 -1.028,80 -53,83% -1,52 -1,08

4 3.125,00 2.315,21 809,79 25,91% 1,20 0,75

5 1.472,22 1.389,15 83,07 5,64% 0,12 0,15

6 1.828,57 1.830,77 -2,20 -0,12% 0,00 0,00

7 3.777,78 3.153,38 624,40 16,53% 0,92 0,45

8 3.888,89 3.245,01 643,88 16,56% 0,95 0,46

9 3.125,00 2.142,74 982,26 31,43% 1,45 0,95

10 3.308,82 3.471,07 -162,25 -4,90% -0,24 -0,12

12 284,09 372,35 -88,26 -31,07% -0,13 -0,68

14 959,69 950,91 8,78 0,92% 0,01 0,02

15 916,67 1.700,30 -783,63 -85,49% -1,16 -1,55

16 1.074,02 953,44 120,58 11,23% 0,18 0,30

17 1.062,09 951,16 110,93 10,44% 0,16 0,28

20 2.145,92 1.656,74 489,18 22,80% 0,72 0,65

21 686,27 829,96 -143,69 -20,94% -0,21 -0,48

22 1.348,04 870,51 477,53 35,42% 0,71 1,10

26 661,16 1.423,64 -762,48 -115,32% -1,13 -1,93

27 1.093,75 673,93 419,82 38,38% 0,62 1,22

28 1.250,00 2.089,72 -839,72 -67,18% -1,24 -1,29
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Id Área Estimado Mínimo(IC) Máximo(IC) Mínimo(IP) Máximo(IP)

1 110,00 1.017,43 817,49 1.266,28 572,67 1.807,64

2 173,85 979,48 798,21 1.201,92 554,20 1.731,12

3 219,87 942,95 777,18 1.144,07 535,65 1.659,95

4 257,81 907,77 754,17 1.092,66 517,04 1.593,77

5 290,84 873,91 729,06 1.047,54 498,43 1.532,24

6 320,49 841,31 701,93 1.008,37 479,85 1.475,04

7 347,61 809,93 673,06 974,63 461,36 1.421,86

8 372,77 779,72 642,93 945,61 442,99 1.372,40

9 396,33 750,63 612,07 920,57 424,80 1.326,38

10 418,57 722,63 581,03 898,75 406,84 1.283,54

11 439,68 695,68 550,26 879,52 389,16 1.243,61

12 459,83 669,73 520,15 862,33 371,80 1.206,38

13 479,13 644,74 490,93 846,75 354,81 1.171,60

14 497,68 620,69 462,80 832,46 338,22 1.139,08

15 515,57 597,54 435,86 819,20 322,07 1.108,63

16 532,85 575,25 410,17 806,77 306,39 1.080,06

17 549,60 553,79 385,75 795,04 291,19 1.053,22

18 565,84 533,14 362,60 783,88 276,51 1.027,95

19 581,64 513,25 340,69 773,21 262,35 1.004,12

20 597,01 494,10 319,99 762,96 248,72 981,60

21 612,00 475,67 300,46 753,06 235,62 960,29
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Id Variável Transf. Alias x1 x2 x3 x4 y

Área total x² x1 0 0,62 0,05 -0,26 -0,28

Testada x² x2 0,62 0 0,02 -0,12 0,02

Número de frentes x² x3 0,05 0,02 0 0,12 0,46

Setor Urbano x½ x4 -0,26 -0,12 0,12 0 0,74

Valor unitário ln(y) y -0,28 0,02 0,46 0,74 0
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PERÍCIAS LTDA - ME 

SISDEA - MODELAGEM DE DADOS

Correlações parciais isoladas

Correlações isoladas p/Setor Urbano

54321

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5 -0,257

-0,117

0,123
0

0,739
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COTRIM E AMARAL AVALIAÇÕES E 
PERÍCIAS LTDA - ME 

SISDEA - MODELAGEM DE DADOS

Correlações parciais isoladas

Correlações isoladas p/Valor unitário

54321

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5 -0,28

0,023

0,457

0,739

0
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COTRIM E AMARAL AVALIAÇÕES E 
PERÍCIAS LTDA - ME 

SISDEA - MODELAGEM DE DADOS

AV. MENDONÇA JÚNIOR, 317A - GRUTA DE LOURDES - MACEIÓ/AL FONE: (82) 3338-1429 / 3241-0237 CNPJ: 
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Id Variável Transf. Alias x1 x2 x3 x4 y

Área total x² x1 0 0,68 0,32 0,19 0,42

Testada x² x2 0,68 0 0,26 0,28 0,40

Número de frentes x² x3 0,32 0,26 0 0,40 0,61

Setor Urbano x½ x4 0,19 0,28 0,40 0 0,77

Valor unitário ln(y) y 0,42 0,40 0,61 0,77 0
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COTRIM E AMARAL AVALIAÇÕES E 
PERÍCIAS LTDA - ME 

SISDEA - MODELAGEM DE DADOS

Correlações parciais com influência

Correlações com influência p/Área total

54321

0,8
0,75

0,7
0,65

0,6
0,55

0,5
0,45

0,4
0,35

0,3
0,25

0,2
0,15

0,1
0,05

0

0

0,677

0,316

0,186

0,422
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COTRIM E AMARAL AVALIAÇÕES E 
PERÍCIAS LTDA - ME 

SISDEA - MODELAGEM DE DADOS

Correlações parciais com influência

Correlações com influência p/Testada

54321

0,8
0,75

0,7
0,65

0,6
0,55

0,5
0,45

0,4
0,35

0,3
0,25

0,2
0,15

0,1
0,05

0

0,677

0

0,26 0,277

0,401
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COTRIM E AMARAL AVALIAÇÕES E 
PERÍCIAS LTDA - ME 

SISDEA - MODELAGEM DE DADOS

Correlações parciais com influência

Correlações com influência p/Número de frentes

54321

0,7
0,65

0,6
0,55

0,5
0,45

0,4
0,35

0,3
0,25

0,2
0,15

0,1
0,05

0

0,316
0,26

0

0,398

0,606
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COTRIM E AMARAL AVALIAÇÕES E 
PERÍCIAS LTDA - ME 

SISDEA - MODELAGEM DE DADOS

Correlações parciais com influência

Correlações com influência p/Setor Urbano

54321

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

0,186

0,277

0,398

0

0,774
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COTRIM E AMARAL AVALIAÇÕES E 
PERÍCIAS LTDA - ME 

SISDEA - MODELAGEM DE DADOS

Correlações parciais com influência

Correlações com influência p/Valor unitário

54321

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

0,422 0,401

0,606

0,774

0
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SisDEA Home - Modelagem de Dados 

 
 

Relatório Estatístico - Regressão Linear 

 
1 )  Modelo: 
 

 Terrenos Parte Baixa Maceió/AL - 2019 
 
2 )  Data de referência: 
 

 Quarta-feira, 18 de dezembro de 2019 
 
3 )  Informações Complementares: 
 
Variáveis e dados do modelo Quant. 

Total de variáveis:  7 

Variáveis utilizadas no modelo:  5 

Total de dados:   28 

Dados utilizados no modelo:   21 

 
 4 )    Estatísticas: 
 
Estatísticas do modelo Valor 

Coeficiente de correlação: 0,8641953 / 0,8492517 

Coeficiente de determinação: 0,7468335 

Fisher - Snedecor: 11,80     

Significância do modelo (%): 0,01 

 
 
 5 )  Normalidade dos resíduos: 
 
Distribuição dos resíduos Curva Normal Modelo 

Resíduos situados entre -1 e + 1 68%  66% 

Resíduos situados entre -1,64 e + 1,64 90%  95% 

Resíduos situados entre -1,96 e + 1,96 95% 100% 

 
 6 )  Outliers do modelo de regressão: 
 
Quantidade de outliers: 0    

% de outliers: 0,00% 

 
 7 )  Análise da variância: 
 
Fonte de variação Soma dos 

Quadrados 
Graus de 
Liberdade 

Quadrado 
Médio 

F 

Explicada 7,458    4 1,864 11,800 

Não Explicada 2,528   16 0,158 

Total 9,986   20 
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SisDEA Home - Modelagem de Dados 

 8 )  Equação de regressão: 
 
ln (Valor unitário) = +4,999182569 -2,097722682E-006 * Área total² +0,002091017457 * Testada² +0,1396407585 * Número de 
frentes² +0,04293322776 * Setor Urbano½ 

 

 Função estimativa (moda): 
 
Valor unitário = +126,6180163 * e^( -2,097722682E-006  * Área total²) * e^( +0,002091017457  * Testada²) * e^( 
+0,1396407585  * Número de frentes²) * e^( +0,04293322776  * Setor Urbano½) 

 

 Função estimativa (mediana): 
 
Valor unitário = +148,2918912 * e^( -2,097722682E-006  * Área total²) * e^( +0,002091017457  * Testada²) * e^( 
+0,1396407585  * Número de frentes²) * e^( +0,04293322776  * Setor Urbano½) 

 

 Função estimativa (média): 
 
Valor unitário = +160,4827484 * e^( -2,097722682E-006  * Área total²) * e^( +0,002091017457  * Testada²) * e^( 
+0,1396407585  * Número de frentes²) * e^( +0,04293322776  * Setor Urbano½) 

 
 

9 )  Testes de Hipóteses: 
 
Variáveis Transf. t Obs. Sig.(%) 

Área total x²    -1,86  8,10 

Testada x²     1,75  9,94 

Número de frentes x²     3,05  0,76 

Setor Urbano x½     4,90  0,02 

Valor unitário ln(y)    10,58  0,01 

 
 
10 )  Correlações Parciais: 
 
Correlações parciais para Área total Isoladas Influência 

Testada 0,62 0,68 

Número de frentes 0,05 0,32 

Setor Urbano -0,26 0,19 

Valor unitário -0,28 0,42 

 
Correlações parciais para Testada Isoladas Influência 

Número de frentes 0,02 0,26 

Setor Urbano -0,12 0,28 

Valor unitário 0,02 0,40 

 
Correlações parciais para Número de frentes Isoladas Influência 

Setor Urbano 0,12 0,40 

Valor unitário 0,46 0,61 

 
 
Correlações parciais para Setor Urbano Isoladas Influência 

Valor unitário 0,74 0,77 
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ANEXO V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONEAMENTO 
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ZONEAMENTO 
 

BAIRRO: CENTRO 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ZEP-2 (Zona Especial de Preservação) 

ZEP-2 – Zona Especial de Preservação 
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ANEXO VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA SINDUSCON/AL 
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DESONERADO 
 
 

 
NOVEMBRO 

 
 

 2019 
___________________________________ 

Ano VII – 62 
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ANÁLISE COMPARATIVA DE PREÇOS POR PADRÃO / PAVIMENTO 

 
 

Os valores abaixo referem-se aos Custos Unitários Básicos de Construção (CUB/m²), 
calculados de acordo com a  Lei  Fed. nº. 4.591,de 16/12/64 e com a Norma Técnica NBR 
12.721:2006da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e são correspondentes 
ao mês de Novembro/ 2019. 
"Estes custos unitários foram calculados conforme disposto na ABNT NBR 12.721:2006, 
com base em novos projetos, novos memoriais descritivos e novos critérios de 
orçamentação e, portanto, constituem nova série histórica de custos unitários, não 
comparáveis com a anterior, com a designação de CUB/2006". 
"Na formação destes custos unitários básicos não foram considerados os  seguintes 
itens, que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado 
de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações 
correspondentes a cada caso particular: fundações, sub-muramentos, paredes-diafragma, 
tirantes, rebaixamento de lençol freático; elevador(es); equipamentos e instalações, tais 
como: fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, ar-condicionado, 
calefação, ventilação e exaustão, outros; playground (quando não classificado como área 
construída); obras e serviços complementares; urbanização, recreação (piscinas, campos 
de esporte), ajardinamento, instalação e regulamentação do condomínio; e outros 
serviços (que devem ser discriminados no Anexo A - quadro III); impostos, taxas e 
emolumentos cartoriais, projetos: projetos arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de 
instalação, projetos especiais; remuneração do construtor; remuneração do 
incorporador."   

 
NOTA TÉCNICA 

TABELA DO CUB/m² DESONERADO 
Os valores do Custo Unitário Básico (CUB/m²) presentes nesta tabela foram calculados e 
divulgados para atender ao disposto no artigo 7° da Lei 12.546/11, alterado pela Lei 
12.844/13 que trata, entre outros, da desoneração da folha de pagamentos na Construção 
Civil. 
Eles somente podem ser utilizados pelas empresas do setor da Construção Civil cuja 
atividade principal (assim considerada aquela de maior receita auferida ou esperada) 
esteja enquadrada nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0.  
 
Salienta-se que eles não se aplicam as empresas do setor da Construção Civil cuja 
atividade principal esteja enquadrada no grupo 411 da CNAE 2.0 (Incorporação de 
empreendimentos imobiliários). 
A metodologia de cálculo do CUB/m² desonerado é a mesma do CUB/m² e obedece ao 
disposto da Lei 4.591/64 e na ABNT NBR 12721:2006. A diferença diz respeito apenas ao 
percentual de encargos sociais incidentes sobre a mão de obra. O cálculo do CUB/m² 
desonerado não considera a incidência dos 20% referentes à previdência social, assim 
como as suas reincidências. 
Qualquer dúvida sobre o cálculo deste CUB/m² desonerado deve ser consultada junto ao 
Sinduscon - AL.  

 
NOVEMBRO/2019 

Tabela 2: PROJETOS - PADRÃO RESIDENCIAIS 
R (Residência Unifamiliar); PP (Prédio Popular) e PIS (Projeto De Interesse Social ) 

 
        PADRÃO BAIXO       PADRÃO NORMAL        PADRÃO ALTO 
R-1 1.255,47 R-1 1.492,80 R-1 1.943,08 

PP-4 1.190,37 PP-4 1.411,64 R-8 1.586,05 

R-8 1.133,60 R-8 1.220,10 R-16 1.555,40 

PIS 861,96 R-16 1.202,09  
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Tabela 3: PROJETOS - PADRÃO COMERCIAIS 
CAL (Comercial Andares Livres) e CSL (Comercial Salas e Lojas) 

    
     
    
     
 
 
     

 
Tabela 4: PROJETOS – PADRÃO RESIDÊNCIA POPULAR (RP1Q) E GALPÃO INDUSTRIAL 

(GI) 
 

  

 

 

CUB-AL (DESONERADO) 
Evolução do índice desde Novembro/2013 data em que 

foi realizada sua primeira apuração. 
Padrão R8 – N 

  Nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 

911,23 916,07 927,96 931 931,99 938,83 976,13 976,91 978,41 983,03 986,08 987,14 989,15 992,69 

jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 

999,1 1.001,88 1.005,14 1.010,72 1.012,00 1.041,47 1.044,43 1.046,09 1.047,50 1.049,98 1.053,47 1.054,86 1.063,71 1.068,13 

mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 Mar/17   Abr/17 

 1,069,95  1.071,67  1.102,98 1.105,16  1.108,35  1.108,64 1.109,84 1.110,77 1.112,59 1.113,10 1.114,67 1.118,86  1.119,98  1.119,43 

Mai/17 
1.130,74 

Jun/17 
1.131,81 

Jul/17 
1.132,08 

Ago/17 
1.133,44 

Set/17 
1.134,46 

Ou/17 
1.137,04 

Nov/17 
1.141,15 

Dez/17 
1.143,05 

Jan/18 
1.146,66 

Fev/18 
1.148,85 

Mar/18 
1.152,00 

Abril/18 
1.154,12 

Maio/18 
1.156,25 

Jun/2018 
1.165,66 

Jul/18 
1.167,86 

Ago/18 
1.169,49 

Set/18 
1.170,39 

Out/18 
1.180,27 

Nov/18 
1.181,75 

Dez/18 
1.182,03 

Jan/19 
1.187,16 

Fev19 
1.189,08 

Mar/19 
1.189,91 

Abr/19 
1.190,15 

Maio19 
1.194,03 

Jun/19 
1.215,79 

Julho/19 
1.216,37 

Agosto/19 
1.216,69 

Set/19 
1.217,80 

Out/19 
1.219,61 

Nov/19 
1.220,10            

 

             Novembro/2019 
 Nº índice Variação % 

Mês anterior 
Variação % 

Mês 
Variação % 
Acum. Ano 

Variação % 
Acum. 12 

meses 
 

CUB-AL R8-N 
Desonerado 

1.220,10 0,15% 0,04% 3,22% 3,25% 

Resumo do CUB-AL R-8 N (Desonerado) 
ÍTEM Outubro/2019 

 R$ Participação 
% 

Materiais 652,27 53% 
Mão de Obra 523,33 43% 

Desp. Administrativa 35,07 3% 

Equipamentos 9,43 1% 

CUB / m2 1.220,10 
 

100% 

Encargos Sociais e Trabalhistas  117,35% 
                       Fonte: Banco de Dados/CEE/Sinduscon-AL 

       PADRÃO NORMAL 

CAL - 8 
1.410,88 

CSL - 8 
1.174,39 

CSL - 16 
1.567,43 

          PADRÃO ALTO 

CAL - 8 
1.581,27 

CSL - 8 
1.346,34 

CSL - 16 
1.795,16 

        PROJETO 

    RP1Q 
 1.222,34 

         PROJETO 

      GI 
673,42 
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ANEXO VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUSTO DE REPRODUÇÃO 
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CÁLCULO CUSTO DE REPRODUÇÃO 
 

O cálculo da depreciação física pode ser realizado de duas formas: pela forma analítica, na 
qual se faz necessária a realização de um orçamento à recomposição do imóvel na condição 
de novo, ou pela aplicação simples de coeficiente de depreciação, que leve em conta a idade 
da construção e o seu estado de conservação. Esse coeficiente deve ser aplicado sobre o valor 
depreciável. O segundo tipo é mais usual nos laudos judiciais, podendo ser aplicada a 
consagrada Tabela Ross-Heideck de depreciação. 
 

                          Tabela 01        Tabela 02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 03 
 
 
 
 
 
 
 

 
V (R$) “Valor do imóvel novo” = Área * Custo unitário novo 
 

Vd (R$) “Valor depreciável” = V (R$) * (depreciação tabela 01) 
 

Vr (R$) “Valor residual” = V – Vd 
 

 = Tabela 03 
 

 = 1 – (alfa + (1 – alfa) * Coeficiente da tabela 02 
 

Vx (R$) “Valor do custo de reprodução” = Delta * Vd + Vr 

Tipo de Imóvel     (vida útil)   (depreciação) 
1 - Apartamentos......: 50................... 0,90 
2 - Bancos.................: 67................... 0,80 
3 - Residências.........: 60................... 0,80 
4 - Fábricas...............: 50................... 0,80 
5 - Garagens.............: 60................... 0,80 
6 - Celeiros................: 75................... 0,80 
7 - Hotéis...................: 50................... 0,80 
8 - Paióis....................: 67................... 0,80 
9 - Edif. de Escrit.......: 67................... 0,90 
10 - Lojas...................: 67................... 0,80 
11 - Teatros...............: 50................... 0,80 
12 - Armazéns...........: 75................... 0,80 

Estado de conservação 
(Heidecke) 
1 - ótimo.......................: 0,0000 
2 - muito bom...............: 0,0032 
3 - bom.........................: 0,0252 
4 - intermédio...............: 0,0809 
5 - regular.....................: 0,1810 
6 - deficiente.................: 0,3320 
7 - mau.........................: 0,5260 
8 - muito mau...............: 0,7520 
9 - demolição...............: 1,0000 

Método para depreciação 
1 – Linear......................... Depreciação = Idade aparente / Vida útil 
2 - Parábola (Kuentzle).... Depreciação = Idade aparente * Idade aparente / Vida útil / Vida útil 
3 – Ross........................... Depreciação = 0,5 * (Idade aparente / Vida útil + Idade aparente * 
Idade aparente /Vida útil / Vida útil) 
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ANEXO VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACÓRDÃO 
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                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 036.076/2011-2 
 

1 
 

ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário 
 

1. Processo n. TC 036.076/2011-2.  
2. Grupo I; Classe de Assunto: VII – Administrativo.  
3. Interessado: Tribunal de Contas da União.  
4. Órgão: Tribunal de Contas da União.  
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.  
6. Representante do Ministério Público: não atuou.  
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Obras Aeroportuárias e de Edificação – SecobEdif.  
8. Advogado constituído nos autos: não há.  
 
9. Acórdão: 
 VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do estudo desenvolvido por grupo de 
trabalho constituído por membros de várias unidades técnicas especializadas deste Tribunal, com 
coordenação da Secretaria de Fiscalização de Obras Aeroportuárias e de Edificação – SecobEdif, em 
atendimento ao Acórdão n. 2.369/2011 – Plenário, com o objetivo de definir faixas aceitáveis para 
valores de taxas de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) específicas para cada tipo de obra pública e 
para aquisição de materiais e equipamentos relevantes, bem como efetuar o exame detalhado da 
adequabilidade dos percentuais para as referidas taxas adotados em dois julgados desta Corte de Contas 
(Acórdãos ns.325/2007 e 2.369/2011), ambos do Plenário, com utilização de critérios contábeis e 
estatísticos e controle da representatividade das amostras selecionadas.  
 9.1. determinar  às unidades técnicas deste Tribunal que, nas análises do orçamento de obras 
públicas, utilizem os parâmetros para taxas de BDI a seguir especificados, em substituição aos 
referenciais contidos nos Acórdãos ns. 325/2007 e 2.369/2011: 

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA  

TIPOS DE OBRA 1ºQuartil Médio 3º Quartil 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 20,34% 22,12% 25,00% 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% 20,97% 24,23% 

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
CONSTRUÇÕES CORRELATAS 

20,76% 24,18% 26,44% 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES 
E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA 

24,00% 25,84% 27,86% 

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 22,80% 27,48% 30,95% 

BDI PARA ITENS DE MERO 
FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL 

11,10% 14,02% 16,80% 

 9.2. orientar as unidades técnicas deste Tribunal que: 
  9.2.1. nas análises do orçamento de obras públicas, quando a taxa de BDI estiver fora dos 
patamares estipulados no subitem  9.1 deste Acórdão, procedam ao exame pormenorizado dos itens que 
compõem essa taxa, utilizando como diretriz para esse exame os seguintes percentuais obtidos no 
estudo de que tratam estes autos, levando-se sempre em consideração as peculiaridades de cada caso 
concreto: 
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TIPOS DE OBRA 

ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL 

SEGURO + GARANTIA RISCO 

1ºQuartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio  3º Quartil 

CONSTRUÇÃO DE 
EDIFÍCIOS 

3,00% 4,00% 5,50% 0,80% 0,80% 1,00% 0,97% 1,27% 1,27% 

CONSTRUÇÃO DE 
RODOVIAS E FER-
ROVIAS 

3,80% 4,01% 4,67% 0,32% 0,40% 0,74% 0,50% 0,56% 0,97% 

CONSTRUÇÃO DE 
REDES DE ABAS-
TECIMENTO DE 
ÁGUA, COLETA DE 
ESGOTO E CONS-
TRUÇÕES CORRE-
LATAS  

3,43% 4,93% 6,71% 0,28% 0,49% 0,75% 1,00% 1,39% 1,74% 

CONSTRUÇÃO DE 
MANUNTEÇÃO DE 
ESTAÇÕES E RE-
DES DE DISTRIBUI-
ÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA 

5,29% 5,92% 7,93% 0,25% 0,51% 0,56% 1,00% 1,48% 1,97% 
 

OBRAS PORTUÁ-
RIAS, MARÍTIMAS 
E FLUVIAIS 

4,00% 5,52% 7,85% 0,81% 1,22% 1,99% 1,46% 2,32% 3,16% 

 
 

   TIPOS DE OBRA 

 
DESPESA FINANCEIRA 

 
LUCRO 

1ºQuartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio 3º Quartil 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 0,59% 1,23% 1,39% 6,16% 7,40% 8,96% 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS 
E FERROVIAS 

1,02% 1,11% 1,21% 6,64% 7,30% 8,69% 

CONSTRUÇÃO DE REDES DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 
COLETA DE ESGOTO E CONS-
TRUÇÕES CORRELATAS 

0,94% 0,99% 1,17% 6,74% 8,04% 9,40% 

CONSTRUÇÃO DE MANUTEN-
ÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENER-
GIA ELÉTRICA 

1,01% 1,07% 1,11% 8,00% 8,31% 9,51% 

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍ-
TIMAS E FLUVIAIS 

0,94% 1,02% 1,33% 7,14% 8,40% 10,43% 

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS 

PARCELA DO BDI 1ºQuartil Médio 3º Quartil 

ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL 

1,50% 3,45% 4,49% 

SEGURO + GARANTIA 0,30% 0,48% 0,82% 

RISCO 0,56% 0,85% 0,89% 
DESPESA FINACEIRA 0,85% 0,85% 1,11% 

LUCRO 3,50% 5,11% 6,22% 
 9.2.2. na verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras públicas, utilizar 
como referência do impacto esperado para os itens associados à administração local no valor total do � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � 
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orçamento, os seguintes valores percentuais obtidos no estudo de que tratam estes autos : 
Percentual de Administração Local inserido no Custo Direto 1º Quartil Médio 3º Quartil 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 3,49% 6,23% 8,87% 

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 1,98% 6,99% 10,68% 

COSNTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES 
CORRELATAS 

4,13% 7,64% 10,89% 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕ ES E REDES 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

1,85% 5,05% 7,45% 

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 6,23% 7,48% 9,09% 

 9.3. determinar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que: 
 9.3.1. constitua grupo de trabalho, sob sua coordenação, para elaboração de estudos técnicos 
para a construção de composições referenciais para itens orçamentários associados à administração 
local, com vistas a estabelecer parâmetros de mercado para subsidiar a e laboração e a análise dos 
orçamentos de obras públicas, em consonância com os dispositivos legais previstos no Decreto n. 
7.983/2013, em especial no art. 17, contando com a participação dos órgãos e entidades responsáveis 
pela manutenção de sistemas de referência de preços de obras públicas da Administração Pública 
Federal, a exemplo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – Dnit, da Caixa 
Econômica Federal, da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba –
Codevasf, da Secretaria Especial de Portos da Presidência da República – SEP/PR, da Eletrobras, 
dentre outros, e encaminhe a este Tribunal, no prazo de cento e vinte dias, os resultados dos aludidos 
estudos; 
 9.3.2. oriente os órgãos e entidades da Administração Pública Federal a: 
 9.3.2.1. discriminar os custos de administração local, canteiro de obras e mobilização e 
desmobilização na planilha orçamentária de custos diretos, por serem passíveis de identificação, 
mensuração e discriminação, bem como sujeitos a controle, medição e pagamento individualizado por 
parte da Administração Pública, em atendimento ao princípio constitucional da transparência dos 
gastos públicos, à jurisprudência do TCU e com fundamento no art. 30, § 6º, e no art. 40, inciso XIII, 
da Lei n. 8.666/1993 e no art. 17 do Decreto n. 7.983/2013;  
 9.3.2.2. estabelecer, nos editais de licitação, critério objetivo de medição para a 
administração local, estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira da obra, abstendo-se 
de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim, 
desembolsos indevidos de administração local em virtude de atrasos ou de prorrogações injustificadas 
do prazo de execução contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e no 
arts. 55, inciso III, e 92, da Lei n. 8.666/1993; 
 9.3.2.3. adotar, na composição do BDI, percentual de ISS compatível com a legislação 
tributária do(s) município(s) onde serão prestados os serviços previstos da obra, observando a forma de 
definição da base de cálculo do tributo prevista na legislação municipal e, sobre esta, a respectiva 
alíquota do ISS, que será um percentual proporcional entre o limite máximo de 5% estabelecido no art. 
8º, inciso II, da LC n. 116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias; 
 9.3.2.4. estabelecer, nos editais de licitação, que as empresas sujeitas ao regime de tributação 
de incidência não cumulativa de PIS e COFINS apresentem demonstrativo de apuração de 
contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI 
correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos 
créditos previstos no art. 3º das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços 
contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação 
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 9.3.2.5. prever, nos editais de licitação, a exigência para que as empresas licitantes optantes 
pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição 
do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no 
Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não 
inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, 
Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar; 
 9.3.2.6. exigir, nos editais de licitação, a incidência da taxa de BDI especificada no 
orçamento-base da licitação para os serviços novos incluídos por meio de aditivos contratuais, sempre 
que a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo 
contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 14 do Decreto n. 
7.983/2013; 
 9.4. encaminhar cópia do Acórdão que vier a ser proferido, acompanhado do Relatório e da 
Proposta de Deliberação que o fundamentam, à Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC; 
ao Sindicato Nacional da Indústria de Construção Pesada – Sinicon e à Fundação Getúlio Vargas – 
FGV, bem como ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – Dnit e à Caixa 
Econômica Federal que são os responsáveis pelos principais sistemas de referência de preços 
utilizados nas auditorias de obras públicas, respectivamente, o Sicro e o Sinapi; 
 9.5 determinar à Secretaria de Fiscalização de Obras Aeroportuárias e de Edificação – 
SecobEdif que constitua processo apartado para acompanhamento do cumprimento das determinações 
contidas no subitem 9.3 destes autos; 
 9.6. arquivar os presentes autos.  

10. Ata n° 37/2013 – Plenário. 
11. Data da Sessão: 25/9/2013 – Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2622-37/13-P. 
13. Especificação do quorum:  
13.1. Ministros presentes: Valmir Campelo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler, Raimundo Carreiro e José Jorge.  
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa 
(Relator). 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.  
 
 

(Assinado Eletronicamente) 
VALMIR CAMPELO 

(Assinado Eletronicamente) 
MARCOS BEMQUERER COSTA 

na Presidência Relator 
 
 

Fui presente: 
 
 

(Assinado Eletronicamente) 
LUCAS ROCHA FURTADO 

Procurador-Geral, em exercício 
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De: Cotrim e Amaral <cotrimeamaral1@uol.com.br>
Para: "Aroldo Luiz Andrade de Novais" <aroldonovais@tre-al.jus.br>
Data: 31/03/2020 03:38 PM
Assunto: [sapev] Ofício nº 691 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC

Prezados,

Boa tarde!!

Segue em anexo, o laudo de avaliação com as devidas correções.

Att.

Carolina Cotrim
Engenheira Ciivl

 

 

De: "TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos" <segec@tre-al.jus.br>
Enviada: 2020/03/31 13:28:24
Para: cotrimeamaral1@uol.com.br, segec@tre-al.jus.br, sapev@tre-al.jus.br
Assunto: Ofício nº 691 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC
 

Senhora Contratada,

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
manifestação acerca do quanto mencionado através do Ofício nº 691 / 2020 - TRE-
AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC, em arquivo anexo.

Atenciosamente,

SEGEC
 

Anexados:

Arquivo: # LAUDO DE AVALIACAO -
RETIFICADO 31.03.2020 - assinado.pdf

Tamanho:
4188k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados
Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União

Superintendência do Patrimônio da União em Alagoas
   
 
OFÍCIO SEI Nº 76114/2020/ME

  
 

Maceió, 24 de março de 2020.

 

Ao Senhor
Felipe Lôbo Gomes
Diretor Geral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Bairro Farol
57051-090 Maceió/AL
 
 
Assunto: Resposta ao Ofício nº 127/2020 - TRE-AL/PRE/DG/GDG.

Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº 10154.108311/2020-78.

 

Senhor Diretor Geral,

 

 

1. Em atenção ao Ofício nº 127/2020 - TRE-AL/PRE/DG/GDG, datado em 24/01/2020, Vossa
Senhoria encaminhou laudo de avaliação, elaborado por terceiro, solicitando a homologação desta SPU/AL
visando instruir processo de compra.

2. Primeiramente, devo fazer as considerações que seguem:

De acordo com a Orientação Normativa nº 01/2018 (anexa), em seu art. 2º, nos casos de
aquisições por órgãos do Poder Legislativo e Judiciário, cabe ao interessado na aquisição
autuar o processo administrativo, com observância no que couber, às formalidades
exigidas e obediência aos preceitos legais que regem a matéria, cabendo à SPU apenas a
lavratura do contrato. Desta forma, a execução de qualquer outro procedimento por esta
SPU não está previsto em norma;
A análise presente nesta nota técnica se aterá apenas ao laudo apresentado;
Os normativos que regem o trabalho de avaliação de imóveis e solicitações de
revisão nesta SPU são a ABNT NBR 14.653, a Instrução Normativa nº 05, de 28 de
novembro de 2018, Memorando Circular nº 304/2018-MP, Decreto nº 9.354/2018 e
Portaria nº 8.700/2018, e;
Conforme disposto no §3º do art. 67 da IN 05/2018, independentemente da homologação
do laudo pela SPU, o valor atribuído é de inteira responsabilidade do avaliador responsável
pelo laudo.
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3. Consideradas as ponderações acima, a equipe da SPU-AL parte para a análise do Laudo de
Avaliação nº 59/2019.

4. O laudo foi elaborado em 18/12/2019, pela empresa Cotrim & Amaral Avaliações e Perícias
LTDA, contratada para este fim.

5. O trabalho técnico está registrado no CREA/AL sob ART nº AL20190165662, tendo como
responsável o eng. Cláudio Amaral, RNP 0203566378.

6. O objeto da avaliação trata-se de um ponto comercial, situado na rua do Imperador, nº 254,
Centro, Maceió/AL. O imóvel possui 308,00m² de área de terreno, sendo 262,43m² de área construída,
conforme informações do próprio laudo.

7. Em sua produção foi utilizado o método evolutivo, no qual as parcelas do terreno e
benfeitorias são calculadas separadamente e posteriormente somadas, utilizando-se um fator de
comercialização.

8. O laudo encontra-se dentro da validade, conforme indicado no art. 30 da IN 05/2018.

9. Quanto à especificação, a avaliação atingiu o grau I de fundamentação e grau II de precisão.

10. Já com relação aos coeficientes de correlação e de determinação, obtidos pela equação de
regressão escolhida, foram obtidos os valores de 0,8641 e 0,7468, respectivamente.

11. Por fim, foram definidos os seguintes valores para a venda do imóvel:

Valor Mínimo: R$ 252.370,52
Valor Médio: R$ 295.041,64
Valor Máximo: R$ 346.158,24
Valor Adotado: R$ 296.000,00 (duzentos e noventa e seis mil reais).

12. Após análise do laudo de avaliação apresentado, considero que, quanto aos procedimentos
técnicos, o laudo apresentado atende às prescrições técnicas contidas na Instrução Normativa/SPU nº 5, de
28 de novembro de 2018 e na ABNT NBR 14.653, partes 1 e 2 (avaliação de bens – procedimentos gerais e
imóveis urbanos).

13. Entretanto, ao refazendo os cálculos mostrados, a equipe da SPU-AL verificou que houve um
engano nos dados utilizados para obtenção do Fator de Comercialização, item 10.3 (página 9) do laudo.

14. Quando da obtenção de cada um dos fatores de comercialização individuais de amostras
disponíveis do mercado, foram obtidos os seguintes valores:

Elemento 01: FC = 0,61;
Elemento 02: FC = 1,18;
Elemento 03: FC = 0,54.

15. Ao se calcular a média a partir de tais valores, o FCmédio deveria ser igual a 0,77

16. Contudo, foram utilizados os valores de 0,61, 1,81 e 0,54 neste cálculo (página 12), o que
levou a um FCmédio de 0,98, mais de 20% acima do calculado corretamente.

17. Desta forma, entendo que tal engano deva ser corrigido, uma vez que gera diretamente uma
distorção no valor final obtido através do modelo.

18. Após análise do laudo de avaliação apresentado, considero que é necessária a correção dos
cálculos conforme descritos nos itens 13 a 17 do corpo deste Ofício.

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente
FABRÍCIA COSTA SOARES

Ofício SPU (0675975)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 265



27/03/2020 SEI/ME - 7166213 - Ofício

https://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=8297244&infra_sistema=1000… 3/3

Superintendente
 

Documento assinado eletronicamente por Fabrícia Costa Soares, Superintendente, em 24/03/2020,
às 10:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7166213 e o
código CRC 33502D51.

 
Praça Dom Pedro II, 16, - Bairro Centro

CEP 57020-130 - Maceió/AL
(82) 3311-2659 - e-mail spual@planejamento.gov.br - www.economia.gov.br

Processo nº 10154.108311/2020-78. SEI nº 7166213

Ofício SPU (0675975)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 266

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de março de 2020.
Tratam os presentes autos de compra de imóvel

com vistas à futura ampliação da antiga sede deste Tribunal,
situada na Praça Sinimbu, centro, nesta Capital, nos termos e
condições da proposta formulada pelos proprietários
(doc. 0669169).

De acordo com com o art. 13 da IN SPU nº 22/2017
(doc. 0675569), são requisitos para a aquisição, sem prejuízo
dos indicados no art. 10 da mesma norma:

I  demonstração da existência de interesse
público na aquisição;
I I  indisponibilidade de imóvel da União para
atendimento da necessidade do órgão
requerente;
III  disponibilidade de recursos financeiros por
parte do órgão requerente;
IV  avaliação prévia do imóvel; e
V  adoção de procedimento licitatório, sob a
modalidade de concorrência ou de dispensa de
licitação, quando for o caso

 

O art. 10 da citada IN trata dos requisitos básicos
para a aquisição, assim enuneciados:

I  a capacidade plena do agente transmitente,
no caso das aquisições por acordo entre as
partes;
I I  condições de alienabilidade e
disponibilidade do bem;
III demonstração do atendimento dos critérios
de racionalidade de uso do imóvel proposto,
quando destinado à implantação ou
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quando destinado à implantação ou
funcionamento de órgão da APF;
IV a fixação do preço, quando se tratar de
aquisição onerosa; e
V a adequada identificação e caracterização do
bem. 

 
Quanto aos requisitos previstos no art. 13, tem-se

por justificada a compra nos Ofícios nº 3060/2019
(doc. 0675597) e 436/202 (doc. 0675612), ambos da
Presidência do Tribunal, como forma de atender ao inciso I. 

No que respeita aos requisitos de consulta ao
SISREI (inciso II) e avaliação prévia do imóvel (inciso IV), os
respectivos procedimentos estão em curso nesta Secretaria,
inclusive já consta laudo de avaliação (doc. 0675974), no
entanto, sujeito à diligência (vide docs. 0675975 e 0675331 do
PA 0009868-34.2019.6.02.8000).

Para o caso, dada a especificidade do imóvel e a
finalidade da compra, não se há de falar de procedimento
licitatório (inciso V), vindo a aquisição ser fundamentada,
pelas razões expostas nos mencionados ofícios, na figura do
inciso X do art. 24 da Lei nº 8.666/93.

Em atendimento ao requisito de disponilidade
orçamentária (inciso III), não obstante o registro constante do
formulário de evento 0675609, remeto os autos à COFIN, para
que providencie a reserva de crédito pertinente.

Após, solicito devolver os autos a este Gabinete,
para complemento da instrução, destacando que, para efeito
de contemplação dos requisitos básicos habilitatórios exigidos
pelo art. 10 da IN SPU 22/2017, foram apresentados os
documentos condensados nos
eventos: 0669172, 06691740669176 e 0669177. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/03/2020, às 22:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0675976 e o código CRC 391DF2C6.

0002144-42.2020.6.02.8000 0675976v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de abril de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0675976).
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 01/04/2020, às 08:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0676001 e o código CRC CFF0677B.

0002144-42.2020.6.02.8000 0676001v1
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LAUDO DE AVALIAÇÃO 
 
 

 

IMÓVEL COMERCIAL SITUADO À  

RUA DO IMPERADOR, Nº 254, CENTRO 

MACEIÓ/AL 

 

 

 
 

 
Maceió, dezembro de 2019. 
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LAUDO DE AVALIAÇÃO – FOLHA RESUMO 

Nº. do laudo: 59/2019 
 

Interessado: Tribunal Regional Eleitoral Alagoas - TRE          CNPJ: 06.015.041/0001-38 

Proprietário: Luiz Marcio Accioly Canuto e herdeiros                  CPF: 020.860.004-30 

Objetivo da avaliação: Valor de Mercado 
 

Endereço completo do imóvel: 

Endereço: Rua do Imperador, n° 254        CEP: 57020-670 

Bairro: Centro      Cidade: Maceió   UF: AL   

Área Terreno: 308,00 m² (1º Registro Geral de Imóveis Maceió/AL, sob número de matricula 177077, conforme Certidão 

de Ônus Reais datada em 10/10/2019) 

Área Construída: 262,43 m² (1º Registro Geral de Imóveis Maceió/AL, sob número de matricula 177077, conforme Certidão 

de Ônus Reais datada em 10/10/2019). 

A    
 

Método(s) utilizado(s): Método Evolutivo 
 

Resultado da avaliação: 

- Valor de mercado para venda do imóvel em números redondos: 
 

R$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais) 
 

Classificação quanto à liquidez: Normal/Baixa 

Grau de fundamentação: II 

Grau de Precisão: II 
 

Dados e assinatura dos Responsáveis Técnicos do laudo de avaliação: 
 
 
 

___________________________   _____________________________        
    Cláudio Amaral        Ana Maria Cotrim Amaral         

              Sócio / diretor     Sócia / diretora  
      Eng. Civil 020356637-8       Eng. Civil 020069551-7                 

 

Local e data do laudo de avaliação 

Maceió, 17 de dezembro de 2019. 

ANA MARIA COTRIM 
AMARAL:112679174
15

Assinado de forma digital 
por ANA MARIA COTRIM 
AMARAL:11267917415 
Dados: 2020.03.31 15:24:53 
-03'00'

CLAUDIO 
AMARAL:088210624
49

Assinado de forma digital por 
CLAUDIO AMARAL:08821062449 
Dados: 2020.03.31 15:27:18 
-03'00'
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LAUDO DE AVALIAÇÃO 
 

       Laudo nº 64/2019 
 

1.0 – INTERESSADO: 
 

            Tribunal Regional Eleitoral Alagoas - TRE. 
  
2.0 – PROPRIETÁRIO: 

 
Luiz Marcio Accioly Canuto e herdeiros. 

 
3.0 – OBJETO DA AVALIAÇÃO: 

 
UPC – Urbano Ponto Comercial 
 
Descrição Sumária:  
Trata-se de um ponto comercial, situado à rua do Imperador, nº 254, bairro do centro, município 
Maceió / AL.  
  
Padrão construtivo considerado baixo e estado de conservação muito ruim. 

  
Área privativa: 262,43 m² (1º Registro Geral de Imóveis Maceió/AL, sob número de matricula 
177077, conforme Certidão de Ônus Reais datada em 10/10/2019). 
Área total: 308,00 m² (1º Registro Geral de Imóveis Maceió/AL, sob número de matricula 
177077, conforme Certidão de Ônus Reais datada em 10/10/2019). 
 
CEP: 57020-670 
 
Posição georreferenciada:   S.:  09°37'06,34" 
     W.: 35°44'22,96" 
 
 

4.0 – FINALIDADE: 
 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar, nesta data, o valor de mercado, conforme 
Normas Brasileiras para avaliação de bens imóveis urbanos NBR 14653-1 e 14653-2. 
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5.0 – VISTORIA: 
 
Realizada em 16 de dezembro de 2019 (segunda-feira) às 15:00hrs, acompanhada do Sr. Erivaldo 
Jose de Souza. 

 
6.0 – DIAGNÓSTICO DO MERCADO: 

 
O Centro de Maceió é o lugar mais movimentado de toda a cidade, é neste bairro que ficam a 
maioria das lojas e camelôs. É um ponto de parada obrigatória para todas aquelas pessoas que 
vêm conhecer Maceió. Este lugar tem muito movimento, por seus objetos e alimentos de valores 
mínimos. Também é conhecido como: O Comércio. 
 
Nas pesquisas, encontramos um aumento das ofertas e pouca demanda para os imóveis a 
disposição dos investidores, pois o mercado encontra-se recessivo, indicando, portanto, uma 
liquidez normal-baixa e absorção pelo mercado de 36 meses. 
 

7.0 - METODOLOGIA EMPREGADA: 
 

Método Evolutivo 
 

Justificativa da escolha do método: 
 
Conforme item 8.2.4 da NBR 14653-2 o Método Evolutivo, onde a composição do valor total do 
imóvel avaliando será obtida através da conjugação de métodos, a partir do valor do terreno, 
considerados o custo de reprodução das benfeitorias devidamente depreciado e o fator de 
comercialização, ou seja: 
 
VI = (VT + CB) * FC 
 
Onde, 
 
VI é o valor do imóvel 
 
VT é o valor do terreno 
 
CB é o custo de reedição da benfeitoria, na edificação foi aplicada a metodologia do custo de 
reprodução, utilizando-se da tabela do Sinduscon/AL de novembro de 2019.  
 
FC é o fator comercialização 
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No presente trabalho, o tratamento dos dados será feito aplicando–se a metodologia científica e 
com o emprego da inferência estatística, a partir da aplicação do Software SISDEA (sistema que 
faz a análise do tratamento estatístico em amostras), objetivando reduzir ao máximo a 
interferência subjetiva do Avaliador. 
Fator comercialização é a razão entre o valor de mercado e o custo de reedição de um imóvel 
assemelhado. Admite-se que o fator pode ser maior ou menor que 1, dependendo da situação do 
mercado, à época da avaliação. O custo de reedição é o resultado da soma do Valor do terreno e 
do custo de reprodução depreciado das benfeitorias (Vt + Vb), conforme as Normas da ABNT 
(14653-2). 
 Fk = Valor de Mercado 
                                                                            Vt + Vb 

 

8.0 – PESQUISA DE VALORES E TRATAMENTO DOS DADOS  
 
Período de pesquisa: novembro e dezembro de 2019 
Ref. ao anexo número: IV 
Tratamento dos dados: Inferência Estatística (anexo IV) 
Números de dados de mercado pesquisados: Terrenos (28) 
Número de dados considerados: Terrenos (21) 

 
 

TRATAMENTO DE DADOS 
 

Conforme pesquisas realizadas no mês de novembro e dezembro de 2019, visitando os terrenos 
disponíveis para venda na região e solicitando informações a pessoas idôneas e atuantes no 
mercado imobiliário da região, chegamos a uma amostragem de 28 (vinte e oito) terrenos 
pesquisados e 21 (vinte e um) efetivamente considerados no trabalho avaliatório, conforme anexo 
IV.  

 
O avaliador considerou que as informações colhidas junto a terceiros são de inteira confiança para 
a elaboração deste Laudo Avaliatório.  

 
ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO 

 

A especificação encontrada na avaliação, conforme pesquisa de mercado a mesma está 
fundamentada e enquadrada da seguinte forma: Laudo de Avaliação.  
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DETERMINAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL 
 

O valor encontrado para o imóvel avaliando foi determinado pela Inferência Estatística, com uma 
amostragem de 21 (vinte e um) terrenos considerados.   

 
CONSTRUÇÃO DO MODELO 

 
A presente avaliação busca a convicção do valor justo, real e atual do imóvel ao explicar as 
variações dos valores obtidos no mercado imobiliário através do ajustamento de uma equação de 
regressão múltipla que se baseia em parâmetros que possuem Significância comprovada. 
 
Foram utilizadas as seguintes variáveis: 

 
 Área total – variável quantitativa, sendo utilizada para explicar as variações de preços de 

mercado devido à variação das áreas dos terrenos das amostras utilizadas no modelo, sendo 
sua medida em m²; 
 

 Número de Frentes – variável quantitativa, sendo utilizada para explicar as variações de 
preços de mercado devido à variação de número de frentes dos terrenos das amostras 
utilizadas no modelo; 

 
 

 Setor urbano – variável proxy positiva que define a atratividade do imóvel em relação a 
renda domiciliar ao demais elementos da amostra, no contexto urbano do município. É 
obtida através da tabela de “Renda Domiciliar – Maceió – GIDUR/ME”, fornecida pela 
Caixa Econômica Federal, versão Maio 2008; 
 

 Frente – variável quantitativa positiva, representando a medida linear da frente do lote para 
a principal via de acesso, com unidade em metros (m); 
 

 
MODELO UTILIZADO 

   Considerando os dados em sua forma original, ou seja, equação linear: 
 
Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5  
 
Com estes coeficientes (b0, b1, b2, b3, b4 e b5), são verificados os graus de relação entre as 
variáveis da equação através do cálculo do coeficiente de correlação. 
Onde, 
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Xi = São as variáveis explicativas ou independentes (acima descrita), e são os atributos que 
expressão a formação do valor. 
 
Y = Variável explicada (dependente) correspondente ao valor do imóvel em R$ / m², na data do 
evento.  

 
Esta função, submetida aos testes usuais pode ser considerada um modelo estatístico que permite 
a predição interpolativa, onde se verificam: 

 
1-   Coeficiente de Correlação – o modelo adotado apresenta-se com a correlação dos 

regressores de 86.41%;  
  

2-   Coeficiente de Determinação – o modelo adotado responde por 74.68% da formação do valor 
o imóvel na região pesquisada, sendo que apenas 25,32 % podem ser atribuídos a outras 
variáveis, a imprecisões, vícios de informações, bem como perturbações aleatórias; 

 
3 - Significância dos Regressores – Observamos que a Significância dos regressores não excede 

a 10,00 %; 
 
4 - Análise de Variância – Testada a hipótese nula de não representatividade do modelo para 

explicação do fenômeno, foi a mesma rejeitada ao nível de Significância de 1%, tendo em 
vista que a estatística F, com resultado de 11,80 é superior ao ponto crítico da distribuição F 
de SNEDECOR, ao nível de confiança de 80,00%, para os valores estimados; 

 
       5 -  Normalidade dos resíduos – Encontra-se no intervalo [- 1; + 1], 66,00 %, entre [- 1,64; + 1,64]        

e 95,00 %; e entre [-1,96; + 1,96] com 100,00 %, o que demonstra fortes indícios a favor da 
distribuição normal para os erros aleatórios do modelo; 

   
Estimação pontual – A estimação pontual do valor médio do imóvel, calculada utilizando-se da 
equação de regressão encontrada na construção do modelo é dada por: 
 
Equação de regressão: 
 

Valor unitário = e^(+ 4,999182569 - 2,097722682E-006 * Área total² + 0,002091017457 * Testada² + 
0,1396407585 * Número de frentes² + 0,04293322776 * Setor Urbano½) 

Laudo Avaliação - Revisado (0677967)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 278



                                                                                                              

 

7 
                                                                  

Av. Mendonça Júnior, 317 A   
Gruta de Lourdes - Maceió/AL 
CEP 57052-480 
82 3338 1429 | 3241 0237  
cotrimeamaral1@uol.com.br 
cotrimamaral.com.br 

9.0– ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO 
 

O laudo se enquadra no Grau II de Fundamentação e Grau II de Precisão da estimativa de valor, 
conforme NBR-14.653-2/2011 (2° edição válida a partir de 03/03/2011). 

 
Tabela 1 – Grau de fundamentação no caso de utilização de modelos de regressão linear 

 

 
Tabela 2 – Enquadramento do laudo segundo seu grau de fundamentação no caso de utilização 

de modelos de regressão linear 
 

N° Descrição 
Pontuaçã

o 

Grau 

III 

(3 pontos) 

II 

(2 pontos) 

I 

(1 ponto) 

1 
Caracterização do imóvel 

avaliando 
2 

Completa quanto a todas as 

variáveis analisadas 

Completa quanto às variáveis 

utilizadas no modelo 
Adoção de situação paradigma 

2 

Quantidade mínima de 

dados de mercado, 

efetivamente utilizados 

2 
6 (k+1), onde k é o número de 

variáveis independentes 

4 (k+1), onde k é o número de 

variáveis independentes 

3 (k+1), onde k é o número de 

variáveis independentes 

3 
Identificação dos dados de 

mercado 
2 

Apresentação de informações 

relativas a todos os dados e 

variáveis analisados na 

modelagem, com foto e 

características conferidas pelo 

autor do laudo 

Apresentação de informações 

relativas a todos os dados e 

variáveis analisados na modelagem 

Apresentação de informações 

relativas aos dados e variáveis 

efetivamente utilizados no modelo 

4 Extrapolação 3 Não admitida 

Admitida para apenas uma variável, 

desde que: a) as medidas das 

características do imóvel avaliando 

não sejam superiores a 100% do 

limite amostral superior, nem 

inferiores à metade do limite 

amostral inferior, b) o valor 

estimado não ultrapasse 15% do 

valor calculado no limite da 

fronteira amostral, para a referida 

variável 

Admitida, desde que: a) as medidas 

das características do imóvel 

avaliando não sejam superiores a 

100 % do limite amostral superior, 

nem inferiores à metade do limite 

amostral inferior; b) o valor 

estimado não ultrapasse 20 % do 

valor calculado no limite da 

fronteira amostral, para as referidas 

variáveis, de per si e 

simultaneamente, e em módulo 

5 

Nível de significância 

(somatório do valor das 

duas caudas) máximo para 

a rejeição da hipótese nula 

de cada regressor (teste 

bicaudal) 

3 10% 20% 30% 

6 

Nível de significância 

máximo admitido para a 

rejeição da hipótese nula 

do modelo através do teste 

F de Snedecor 

3 1% 2% 5% 

Total pontuação atingida 15 Itens obrigatórios atingidos: 

 Graus 

 

III 

 

II I 

Pontos Mínimos 16 

 

10 

 

6 

 

Itens obrigatórios no grau 

correspondente 

2, 4, 5 e 6 no Grau III e os demais no mínimo 

no Grau II 

2, 4, 5 e 6 no Grau II e os demais no 

mínimo no Grau I 

Todos no mínimo no grau 

I 
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Tabela 5 – Grau de precisão nos casos de utilização de modelos de regressão linear 

 
III 

 

II 

 

I 

 

 
10.0– DETERMINAÇÃO DO VALOR DO BEM 
 
 

Com base na pesquisa realizada e relatório do SISDEA – Software de Modelagem de Dados 
utilizando a Análise de Envoltória de Dados, a Regressão Múltipla e as Redes Neurais Artificiais, 
(Anexo IV), chegamos ao seguinte intervalo de valores para o modelo:  
 
 
10.1 TERRENO (Rua do Imperador, nº 254): 

Dados de entrada:  
 

Área terreno: 308,00 m² 
 
Testada: 7,70 m 
 
Nº de frentes: 1 

 
Setor Urbano: R$ 1.848,00 /domicílio, conforme planta genérica de Maceió 
 

 

Valores estimados Área 
privativa Valor Unitário Valor Total   Amplitude 

Valor de Mercado Mínimo 308,00 m² R$ 713,91 /m²  R$ 219.884,28 (- 16,53%) 

Valor de Mercado Médio 308,00 m² R$ 855,28 /m² R$ 263.426,24 - 

Valor de Mercado Máximo 308,00 m² R$ 1.024,63 /m² R$ 315.586,04 (+ 19,80%) 

Valor Admissível Mínimo  308,00 m² R$ 726,98 R$ 223.909,84 (- 15%) 

Valor Admissível Máximo  308,00 m² R$ 983,57 R$ 302.939,56 (+15%) 

 
 

Descrição Grau 

Amplitude do intervalo de confiança de 80% em torno do valor central da estimativa  30%  40%   50% 

Laudo Avaliação - Revisado (0677967)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 280



                                                                                                              

 

9 
                                                                  

Av. Mendonça Júnior, 317 A   
Gruta de Lourdes - Maceió/AL 
CEP 57052-480 
82 3338 1429 | 3241 0237  
cotrimeamaral1@uol.com.br 
cotrimamaral.com.br 

10.2 – BENFEITORIAS: 

 

Com base no método custo de reprodução considerando o tipo de imóvel, estado de conservação 
(tabela de Ross-Heidecke), depreciação linear, padrão construtivo e custo unitário básico 
fornecido pelo Sinduscon/AL de Fevereiro/2019 (Anexo V), encontramos o seguinte valor: 

 

10.2.1 – PONTO COMERCIAL 

 

Atributos de entrada: 

Área Construída = 262,43 m² 

Tipo de imóvel = 09 (Edf de escritórios) 

Estado de conservação: 9 (demolição) 

Método para depreciação: 1 (Linear) 

Idade Aparente: 60 anos  

Custo unitário novo (R$/m²) = R$ 1.174,39/m² (conforme custo unitário básico fornecido pelo 
Sinduscon-AL para o mês de novembro/2019) + 22,12 % de BDI (conforme acórdão Nº 
2622/2013  – TCU), totalizando = R$ 1.434,16/ m². 

 

Área (m2): 308,00 V (R$) = 376.366,61 

Custo unitário novo (R$/m2): 1434,16 Vd (R$) = 338.729,95 

Tipo de imóvel (tabela):  9 Vr (R$) = 37.636,66 

Estado de conservação (tabela):  9  0,895522 

Método para depreciação (tabela):  1  0,000000 

Idade aparente (anos):  60 Vx (R$) = 37.636,66 

 
 

10.3 – FATOR COMERCIALIZAÇÃO 

 Elemento 01 
 

Rua do Imperador – Centro, Maceió / AL  
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 Área do terreno = 115,00 m²;                           
             

Área construída = 230,00 m² 
 
 Valor ofertado = R$ 200.000,00 
 
 Informante: Ubiratan (82) 98701-6228  
 
 Valor estimado para terreno = R$ 108.652,00 
 
 Valor estimado da edificação: R$ 217.579,45 
 

 Valor de Venda Total Estimado = R$ 326.231,45 

 
             Fator Comercialização = 0,61 

 

 
 
 

 Elemento 02 
 
 

Rua Luiz Campos Teixeira, 583– Poço, Maceió / AL  
 
 Área do terreno = 352,00 m²;    
 
 Área construída = 267,00 m²  
 
            Valor ofertado = R$ 750.000,00 
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 Informante = Josinaldo (82) 99802-3384  
 
 Valor estimado para terreno = R$ 252.795,84 
 
 Valor estimado para benfeitorias = R$ 382.034,82 

 Valor de Venda Total Estimado = R$ 634.830,66 

 Fator Comercialização = 1,18 

 
 

 
 Elemento 03 

 
Rua Zacarias de Azevedo, nº 396 – Centro, Maceió / AL 

 
 Área do terreno = 180,00 m²;    
 

Área construída = 78,00 m²  
 
            Valor ofertado = R$ 180.000,00 
 
 Informante = Júlio (82) 99103-3667 
 
 Valor estimado para terreno = R$ 216.831,60 
 
 Valor estimado para benfeitorias = R$ 115.566,27  
 
 Valor de Venda Total Estimado = R$ 332.397,87 

 Fator Comercialização = 0,54 
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 Preço  

Ofertado 
Custo de Reprodução 

Terreno Edificação FC 
Elemento 01 R$ 200.000,00  R$   108.652,00  R$   217.579,45 0,61 
Elemento 02 R$ 750.000,00  R$   252.795,84  R$   382.034,82 1,18 
Elemento 03 R$ 180.000,000  R$   216.831,60  R$   115.566,27 0,54 

Fator comercialização médio: 0,777 

 

 

10.4 – VALOR TOTAL: 

 

VI = (VT + CB) * FC 

VALOR ESTIMADO TERRENO BENFEITORIAS FC VALOR TOTAL 

Valor de Mercado Mínimo R$ 219.884,28 R$ 37.636,66 0,777 R$ 200.093,77 

Valor de Mercado Médio R$ 263.426,24 R$ 37.636,66 0,777 R$ 233.925,87 

Valor de Mercado Máximo R$ 315.586,04 R$ 37.636,66 0,777 R$ 274.454,04 

 

Valor adotado: R$ 233.925,87 (duzentos e trinta e três mil, novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e 

sete centavos) 
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11.0 - CONCLUSÃO: 
 

O Valor de Mercado estimado em números redondos para o imóvel, situado à Rua do Imperador, nº 
254, bairro do centro, município Maceió / AL, importa em:  
 

 

R$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais) 

 

   

12.0 - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES IMPORTANTES: 
 

1. Acreditamos que as informações prestadas por terceiros foram dadas de boa fé; 
 

2. Não foram feitas averiguações a respeito de restrições ao direito de propriedade ou de 
quaisquer ônus que pesem sobre o imóvel avaliando;  
 

3. O valor encontrado representa o preço que o bem seria comercializado depois de exposto 
adequadamente ao mercado; 
 

4. Os trabalhos foram desenvolvidos “in loco” e de conformidade com as Normas Brasileiras, 
levando-se em consideração todas as variáveis necessárias para ajustar o imóvel a real 
situação de mercado; 
 

5. Documentação fornecida:  
 

 1º Registro geral de imóvel de Maceió/AL, sob número de matricula 
177077, conforme Certidão de Ônus Reais datada em 10/10/2019. 

 
6. A avaliação não é subdivisível de seus anexos; 

 
7. Não há indícios de contaminação do solo no imóvel vistoriado; 
 
8. A área privativa considerada para efeitos dos cálculos, foi conforme informações de pessoas 

atuantes no mercado mobiliário da região e que possui um imóvel semelhante ao avaliando 
no mesmo prédio; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
9. Os engenheiros responsáveis declaram não ter interesse presente ou futuro, próprio ou de 

familiares, no imóvel avaliando. 
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13.0 - ENCERRAMENTO: 
 

Os engenheiros Claudio Amaral, engenheiro civil, CREA Nacional nº 020356637-8, Ana Maria 
Cotrim Amaral, engenheira civil, CREA Nacional n° 020069551-7 e Carolina Cotrim Amaral, 
engenheira civil, CREA Nacional n° 021523766-8 veem muito respeitosamente encaminhar o 
laudo de avaliação, constituído de 14 (quatorze) fls. impressas e assinadas e 07 (sete) anexos. 

 
 

Maceió, 18 de dezembro de 2019 
 
 

COTRIM E AMARAL AVALIAÇÕES E PERÍCIAS LTDA - ME. 
CREA / AL  1611EMAL 
CGC 02.250.720/0001-30 

 
 
                                  Cláudio Amaral                                Ana Maria Cotrim Amaral 

                                Sócio/diretor                         Sócia/diretora 
Eng.Civil (CREA 020356637-8)                 Engª. Civil (CREA 020069551-7) 

 
 
14.0 - ANEXOS: 
 

- Vistoria               (ANEXO I) 
 

- Relatório fotográfico            (ANEXO II) 
 

- Foto aérea / Croqui           (ANEXO III) 
 

- Dados amostrais / Tratamento de dados (Venda)     (ANEXO IV) 
 

- Zoneamento de Maceió          (ANEXO V) 
 

- Tabela Sinduscon/AL                                                         (ANEXO VI) 
 

- Custo de Reprodução                                                                   (ANEXO VII) 
 

- Acórdão        (ANEXO VIII) 
 

- Documentação           (ANEXO IX) 
 

- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)                   (ANEXO X) 
 

ANA MARIA COTRIM 
AMARAL:112679174
15

Assinado de forma digital 
por ANA MARIA COTRIM 
AMARAL:11267917415 
Dados: 2020.03.31 
15:25:25 -03'00'

CLAUDIO 
AMARAL:088
21062449

Assinado de forma 
digital por CLAUDIO 
AMARAL:08821062449 
Dados: 2020.03.31 
15:25:47 -03'00'
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ANEXO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTORIA 
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VISTORIA 

 

CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO 

 

A) Aspectos Físicos 
 
A topografia da região é plana, solo arenoso. 

 

B) Aspectos ligados à infraestrutura 
 
- Abastecimento de água potável 
- Energia elétrica de alta e baixa tensão 
- Serviço público de coleta de lixo 
- Telefonia 
- Pavimentação 
- Saneamento 

              

 C) Equipamentos comunitários 

 

- Restaurantes 
- Bancos 
- Escolas 
- Transporte coletivo 
- Supermercado 
- Farmácia 
- Panificação 
- Igreja 
- Praças 
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ANEXO II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
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VISTA DO LOGRADOURO 
 
 

Rua do Imperador 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 

 

Laudo Avaliação - Revisado (0677967)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 290



 

 Av. Mendonça Júnior, 317 A   
Gruta de Lourdes - Maceió/AL 
CEP 57052-480 
82 3338 1429 | 3241 0237  
cotrimeamaral1@uol.com.br 
cotrimamaral.com.br 
 

 
IMÓVEL AVALIANDO 

 
 

Vista dos vizinhos 
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IMÓVEL AVALIANDO 

 
Vista do imóvel 
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ANEXO III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO AÉREA / CROQUI 
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FOTO AÉREA 

 

Rua do Imperador, nº 254, Centro  

Maceió/AL  
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CROQUI 

 

Rua do Imperador, nº 254, Centro  

Maceió/AL  

 
 

 
 

 
 

 

Avaliando 
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ANEXO IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADOS AMOSTRAIS / TRATAMENTO DE DADOS 
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Modelo: 
 

TERRENOS - PARTE BAIXA MACEIÓ/AL - 2019 
 
Data de Referência: 
 
Quarta-feira, 18 de dezembro de 2019 
 
Informações Complementares: 
 
Valor de mercado 
 
Dados para a projeção de valores: 
 

 Área total = 308,00 m² 

 Testada = 7,70 m  

 Número de frentes = 1 (uma) 

 Setor Urbano = 1.848 (Conforme o CUB (custo unitário básico) da tabela do Sinduscon, do mês de 
novembro de 2019) 

 Endereço = Rua do Imperador, nº 254 

 Complemento = Próximo à Praça Sinimbu. 

 Bairro = Centro 

 Cidade = Maceió  

 Estado = Alagoas  
 
Valores da Moda para Nível de Confiança de 80% 
 

  Valor Unitário 

 Mínimo (16,53%) = R$ 713,91 /m² 

 Médio = R$ 855,28 /m² 

 Máximo (19,80%) = R$ 1.024,63 /m² 
 

  Valor Total 

 Mínimo = R$ 219.884,28 

 Médio = R$ 263.426,24 

 Máximo = R$ 315.586,04 
 

 Campo de Arbítrio 

 RL Mínimo = R$ 726,98 /m² 

 RL Máximo = R$ 983,57 /m² 
 
Equação: 
 

Valor unitário = e^(+4,999182569 - 2,097722682E-006 * Área total² + 0,002091017457 * Testada² + 
0,1396407585 * Número de frentes² + 0,04293322776 * Setor Urbano½) 
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Endereço Complemento Bairro Informante
Telefone do 

informante

Área total 

(m²)

Testada 

(m)

Número de 

frentes

Setor 

Urbano

 Valor unitário 

(R$/m²) 

1  Av. Deputado José Lajes Ao lado da Borracharia Dinâmica Ponta Verde Carlos Mendes (82)99900-1440 200,00 5,00 1 3578 3.250,00R$       

2  Rua Pedro Paulino nº 311 Próx. Maceió Auto Center Poço Alberto (82) 98798-1389 420,00 12,00 1 1074 595,24R$          

3  Av. Dr. Mario Nunes Viêira, 626 Por trás da Pizzaria Flamboyant Mangabeiras Aelson Brandão (82)99644-7102 450,00 15,00 2 3080 1.911,11R$       

4  Av. Gustavo Paiva Ao lado da Igreja do Sétimo Dia Mangabeiras José Danúbio (82)99607-0049 320,00 19,00 1 2321 3.125,00R$       

5  Rua Jose Carneiro da Cunha Sarmento Em frente ao Edf. Turquesa Jatiúca Sérgio (82)99948-4040 360,00 12,00 1 2321 1.472,22R$       

6  Av. Pretestato Ferreira Machado, s/n Próximo à Lavanderia Lave Certo Jatiúca Angela Maria (82)98811-2797 175,00 10,00 1 2695 1.828,57R$       

7  Av. Pio XII, s/n Ao lado terreno baldio Jatiúca Rubens (82) 99695-5277 450,00 15,00 1 4474 3.777,78R$       

8  Av. João Vieira Chagas Terreno de esquina Jatiúca Daniel Araújo (82)99933-4950 360,00 12,00 2 3385 3.888,89R$       

9  Av. Dr. Júlio Marques Luz Próx. ao Edf. Monte Fuji Jatiúca Bruno (82) 98805-6790 384,00 12,00 2 2439 3.125,00R$       

10  Av. Dr. Julio Marques Luz, s/n Ao lado da Escola Estadual Prof Mário Broad Jatiúca Pedro (82) 98854-9407 408,00 12,00 3 2051 3.308,82R$       

11 * Rua Sá e Albuquerque, 721 Próx. Ao Aqui Gelo Jaraguá M. Raposo Imov (82) 3029-9302 1112,12 21,30 1 1848 928,17R$          

12  R. Projetada, s/n Alto de Jacarecica Jacarecica João (82)98811-2009 528,00 12,00 1 615 284,09R$          

13 * R. Projetada, s/n Alto de Jacarecica Jacarecica João (82) 98811-2009 1056,00 24,00 1 615 284,09R$          

14  Rua Prof. Ernâni de Figueiredo Magalhães Próx. Ao Buquê de Frutas Comestíveis Cruz das Almas Arudo (82)99981-0828 260,50 12,50 1 1277 959,69R$          

15  R. Barão de Atalaia Ao lado da Suprigames Centro Everaldo (82)98892-7116 360,00 10,00 1 3028 916,67R$          

16  Rua do Imperador Em frente ao Atacadão loja da fábrica Centro Arthur (82) 98879-4757 605,20 17,80 1 1811 1.074,02R$       

17  Rua do imperador, nº397 do lado do Atacadão loja da fábrica Centro Jean (82)99900-3900 612,00 18,00 1 1811 1.062,09R$       

18 * Ladeira dos Martírios Próx. a Igreja Católica Centro Amaro (82) 99902-9887 970,00 30,00 1 1764 391,75R$          

19 * Rua Dr. Pedro Monteiro Próx. à Secretaria de Finanças Centro Fábio (82) 99119-3083 1040,00 20,00 1 1848 1.250,00R$       

20  Rua Cincinato Pinto Na rua do Instituto de identificação Centro João (82) 99981-3860 279,60 6,00 1 3028 2.145,92R$       

21  R. Costa Leite, Nº 178 Próx. a transpal. Centro César (82) 99607-4202 510,00 12,00 1 1811 686,27R$          

22  Rua Sete de Setembro Antigo prédio da Ultragás Centro Laederson (82) 98881-4751 408,00 8,00 1 1848 1.348,04R$       

23 * Av. Duque de Caxias Ao lado do museu Théo Brandão Centro Ricardo (82) 98143-6737 1408,00 32,00 2 1811 2.485,80R$       

24 * Av. Duque de Caxias Ao lado da Zip comunicação visual Centro Adriana (82) 99970-9633 1029,00 21,00 2 1811 1.652,09R$       

25 * Av. Francisco de Menezes Esquina com a av. Martírio Ataíde de Oliveira Centro Agnaldo (82) 99982-7277 3000,00 70,00 2 1531 1.000,00R$       

26  Rua Sete de Setembro Em frente a Normande Teles advogados Centro Robson (82) 99981-8148 242,00 13,82 1 1848 661,16R$          

27  R. Barão de Alagoas, 81 próx. A pç. Deodoro Centro Roberto Araújo (82) 98822-0528 192,00 9,00 1 892 1.093,75R$       

28  Rua Melo Morais,  nº 113 Próx. a Rua do Sol Centro Daniel (82) 3377-9000 110,00 4,00 1 3385 1.250,00R$       
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T.. Variável Valor Médio t Calculado Coef.Equação Transf. Elast.

Área t... 363,5381 -1,86 -0,000002 x² -7,86%

Testada 11,7676 1,75 0,002091 x² 8,17%

Núme... 1,2381 3,05 0,139641 x² 7,76%

Setor ... 2.322,4762 4,90 0,042933 x½ 17,97%

Valor ... 1.472,3265 10,58 4,999183 ln(y)  
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Gráfico da elasticidade da função no ponto médio
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Gráfico da elasticidade da função no ponto médio
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Gráfico da elasticidade da função no ponto médio
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Gráfico da elasticidade da função no ponto médio
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AV. MENDONÇA JÚNIOR, 317A - GRUTA DE LOURDES - MACEIÓ/AL FONE: (82) 3338-1429 / 3241-0237 CNPJ: 
02.250.720/0001-30 CEP 57052-480 E-MAIL: cotrimeamaral1@uol.com.br SITE: www.cotrimeamaral.com.br      1/2

D... Observado Estimado Resíduo Resídu... Residuo/DP ... Residuo/DP ... Variação Ini... Variação Res... Variação Ex...

1 8,08641000 7,67530000 0,41111... 5,08% 1,62 1,03 6,53% 6,69% 6,48%

2 6,38896500 6,47689700 -0,0879... -1,38% -0,08 -0,22 7,93% 0,31% 10,51%

3 7,55544000 7,98613300 -0,4306... -5,70% -1,52 -1,08 0,77% 7,34% -1,46%

4 8,04719000 7,74725800 0,29993... 3,73% 1,20 0,75 5,91% 3,56% 6,71%

5 7,29452700 7,23644900 0,05807... 0,80% 0,12 0,15 0,00% 0,13% -0,04%

6 7,51129000 7,51249200 -0,0012... -0,02% 0,00 0,00 0,54% 0,00% 0,73%

7 8,23689200 8,05623000 0,18066... 2,19% 0,92 0,45 9,19% 1,29% 11,87%

8 8,26587900 8,08487500 0,18100... 2,19% 0,95 0,46 9,76% 1,30% 12,63%

9 8,04719000 7,66984100 0,37734... 4,69% 1,45 0,95 5,91% 5,63% 6,01%

10 8,10434700 8,15221900 -0,0478... -0,59% -0,24 -0,12 6,83% 0,09% 9,11%

12 5,64929100 5,91982800 -0,2705... -4,79% -0,13 -0,68 26,59% 2,90% 34,62%

14 6,86661000 6,85741800 0,00919... 0,13% 0,01 0,02 1,70% 0,00% 2,28%

15 6,82074400 7,43855800 -0,6178... -9,06% -1,16 -1,55 2,10% 15,10% -2,31%

16 6,97916400 6,86007400 0,11908... 1,71% 0,18 0,30 0,90% 0,56% 1,01%

17 6,96799400 6,85768300 0,11031... 1,58% 0,16 0,28 0,97% 0,48% 1,13%

20 7,67132400 7,41260600 0,25871... 3,37% 0,72 0,65 1,54% 2,65% 1,17%

21 6,53127100 6,72137200 -0,1901... -2,91% -0,21 -0,48 5,59% 1,43% 7,01%

22 7,20640700 6,76908300 0,43732... 6,07% 0,71 1,10 0,05% 7,56% -2,49%

26 6,49399600 7,26097000 -0,7669... -11,81% -1,13 -1,93 6,17% 23,27% 0,37%

27 6,99736700 6,51312500 0,48424... 6,92% 0,62 1,22 0,79% 9,28% -2,08%

28 7,13089900 7,64478500 -0,5138... -7,21% -1,24 -1,29 0,22% 10,45% -3,25%
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AV. MENDONÇA JÚNIOR, 317A - GRUTA DE LOURDES - MACEIÓ/AL FONE: (82) 3338-1429 / 3241-0237 CNPJ: 
02.250.720/0001-30 CEP 57052-480 E-MAIL: cotrimeamaral1@uol.com.br SITE: www.cotrimeamaral.com.br      1/2

Dados Observado Estimado Resíduo Resíduo Rela... Residuo/DP Regressão Distância de Cook

1 8,09 7,68 0,41 5,08% 1,03 0,0713

2 6,39 6,48 -0,09 -1,38% -0,22 0,0019

3 7,56 7,99 -0,43 -5,70% -1,08 0,0563

4 8,05 7,75 0,30 3,73% 0,75 0,3285

5 7,29 7,24 0,06 0,80% 0,15 0,0003

6 7,51 7,51 0,00 -0,02% 0,00 0,0000

7 8,24 8,06 0,18 2,19% 0,45 0,0270

8 8,27 8,08 0,18 2,19% 0,46 0,0087

9 8,05 7,67 0,38 4,69% 0,95 0,0252

10 8,10 8,15 -0,05 -0,59% -0,12 0,0317

12 5,65 5,92 -0,27 -4,79% -0,68 0,0755

14 6,87 6,86 0,01 0,13% 0,02 0,0000

15 6,82 7,44 -0,62 -9,06% -1,55 0,0654

16 6,98 6,86 0,12 1,71% 0,30 0,0106

17 6,97 6,86 0,11 1,58% 0,28 0,0103

20 7,67 7,41 0,26 3,37% 0,65 0,0189

21 6,53 6,72 -0,19 -2,91% -0,48 0,0105

22 7,21 6,77 0,44 6,07% 1,10 0,0499

26 6,49 7,26 -0,77 -11,81% -1,93 0,2087

27 7,00 6,51 0,48 6,92% 1,22 0,1834

28 7,13 7,64 -0,51 -7,21% -1,29 0,1123
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Gráfico - Distância de Cook
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AV. MENDONÇA JÚNIOR, 317A - GRUTA DE LOURDES - MACEIÓ/AL FONE: (82) 3338-1429 / 3241-0237 CNPJ: 
02.250.720/0001-30 CEP 57052-480 E-MAIL: cotrimeamaral1@uol.com.br SITE: www.cotrimeamaral.com.br      1/3

Dados Observado Estimado Resíduo Resíduo Rela... Residuo/DP Estimativa Residuo/DP Regressão

1 3.250,00 2.154,47 1.095,53 33,71% 1,62 1,03

2 595,24 649,95 -54,71 -9,19% -0,08 -0,22

3 1.911,11 2.939,91 -1.028,80 -53,83% -1,52 -1,08

4 3.125,00 2.315,21 809,79 25,91% 1,20 0,75

5 1.472,22 1.389,15 83,07 5,64% 0,12 0,15

6 1.828,57 1.830,77 -2,20 -0,12% 0,00 0,00

7 3.777,78 3.153,38 624,40 16,53% 0,92 0,45

8 3.888,89 3.245,01 643,88 16,56% 0,95 0,46

9 3.125,00 2.142,74 982,26 31,43% 1,45 0,95

10 3.308,82 3.471,07 -162,25 -4,90% -0,24 -0,12

12 284,09 372,35 -88,26 -31,07% -0,13 -0,68

14 959,69 950,91 8,78 0,92% 0,01 0,02

15 916,67 1.700,30 -783,63 -85,49% -1,16 -1,55

16 1.074,02 953,44 120,58 11,23% 0,18 0,30

17 1.062,09 951,16 110,93 10,44% 0,16 0,28

20 2.145,92 1.656,74 489,18 22,80% 0,72 0,65

21 686,27 829,96 -143,69 -20,94% -0,21 -0,48

22 1.348,04 870,51 477,53 35,42% 0,71 1,10

26 661,16 1.423,64 -762,48 -115,32% -1,13 -1,93

27 1.093,75 673,93 419,82 38,38% 0,62 1,22

28 1.250,00 2.089,72 -839,72 -67,18% -1,24 -1,29
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Gráfico de Valores Estimados x Observados
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Gráfico de Aderência à Curva Normal Reduzida
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Id Área Estimado Mínimo(IC) Máximo(IC) Mínimo(IP) Máximo(IP)

1 110,00 1.017,43 817,49 1.266,28 572,67 1.807,64

2 173,85 979,48 798,21 1.201,92 554,20 1.731,12

3 219,87 942,95 777,18 1.144,07 535,65 1.659,95

4 257,81 907,77 754,17 1.092,66 517,04 1.593,77

5 290,84 873,91 729,06 1.047,54 498,43 1.532,24

6 320,49 841,31 701,93 1.008,37 479,85 1.475,04

7 347,61 809,93 673,06 974,63 461,36 1.421,86

8 372,77 779,72 642,93 945,61 442,99 1.372,40

9 396,33 750,63 612,07 920,57 424,80 1.326,38

10 418,57 722,63 581,03 898,75 406,84 1.283,54

11 439,68 695,68 550,26 879,52 389,16 1.243,61

12 459,83 669,73 520,15 862,33 371,80 1.206,38

13 479,13 644,74 490,93 846,75 354,81 1.171,60

14 497,68 620,69 462,80 832,46 338,22 1.139,08

15 515,57 597,54 435,86 819,20 322,07 1.108,63

16 532,85 575,25 410,17 806,77 306,39 1.080,06

17 549,60 553,79 385,75 795,04 291,19 1.053,22

18 565,84 533,14 362,60 783,88 276,51 1.027,95

19 581,64 513,25 340,69 773,21 262,35 1.004,12

20 597,01 494,10 319,99 762,96 248,72 981,60

21 612,00 475,67 300,46 753,06 235,62 960,29
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02.250.720/0001-30 CEP 57052-480 E-MAIL: cotrimeamaral1@uol.com.br SITE: www.cotrimeamaral.com.br      1/6

Id Variável Transf. Alias x1 x2 x3 x4 y

Área total x² x1 0 0,62 0,05 -0,26 -0,28

Testada x² x2 0,62 0 0,02 -0,12 0,02

Número de frentes x² x3 0,05 0,02 0 0,12 0,46

Setor Urbano x½ x4 -0,26 -0,12 0,12 0 0,74

Valor unitário ln(y) y -0,28 0,02 0,46 0,74 0
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COTRIM E AMARAL AVALIAÇÕES E 
PERÍCIAS LTDA - ME 

SISDEA - MODELAGEM DE DADOS

Correlações parciais isoladas

Correlações isoladas p/Setor Urbano

54321

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5 -0,257

-0,117

0,123
0

0,739
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COTRIM E AMARAL AVALIAÇÕES E 
PERÍCIAS LTDA - ME 

SISDEA - MODELAGEM DE DADOS

Correlações parciais isoladas

Correlações isoladas p/Valor unitário

54321

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5 -0,28

0,023

0,457

0,739

0
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COTRIM E AMARAL AVALIAÇÕES E 
PERÍCIAS LTDA - ME 

SISDEA - MODELAGEM DE DADOS
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Id Variável Transf. Alias x1 x2 x3 x4 y

Área total x² x1 0 0,68 0,32 0,19 0,42

Testada x² x2 0,68 0 0,26 0,28 0,40

Número de frentes x² x3 0,32 0,26 0 0,40 0,61

Setor Urbano x½ x4 0,19 0,28 0,40 0 0,77

Valor unitário ln(y) y 0,42 0,40 0,61 0,77 0
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COTRIM E AMARAL AVALIAÇÕES E 
PERÍCIAS LTDA - ME 

SISDEA - MODELAGEM DE DADOS

Correlações parciais com influência

Correlações com influência p/Área total

54321

0,8
0,75

0,7
0,65

0,6
0,55

0,5
0,45

0,4
0,35

0,3
0,25

0,2
0,15

0,1
0,05

0

0

0,677

0,316

0,186

0,422
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COTRIM E AMARAL AVALIAÇÕES E 
PERÍCIAS LTDA - ME 

SISDEA - MODELAGEM DE DADOS

Correlações parciais com influência

Correlações com influência p/Testada

54321

0,8
0,75

0,7
0,65

0,6
0,55

0,5
0,45

0,4
0,35

0,3
0,25

0,2
0,15

0,1
0,05

0

0,677

0

0,26 0,277

0,401

Laudo Avaliação - Revisado (0677967)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 322



AV. MENDONÇA JÚNIOR, 317A - GRUTA DE LOURDES - MACEIÓ/AL FONE: (82) 3338-1429 / 3241-0237 CNPJ: 
02.250.720/0001-30 CEP 57052-480 E-MAIL: cotrimeamaral1@uol.com.br SITE: www.cotrimeamaral.com.br      4/6

COTRIM E AMARAL AVALIAÇÕES E 
PERÍCIAS LTDA - ME 

SISDEA - MODELAGEM DE DADOS

Correlações parciais com influência

Correlações com influência p/Número de frentes

54321

0,7
0,65

0,6
0,55

0,5
0,45

0,4
0,35

0,3
0,25

0,2
0,15

0,1
0,05

0

0,316
0,26

0

0,398

0,606
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COTRIM E AMARAL AVALIAÇÕES E 
PERÍCIAS LTDA - ME 

SISDEA - MODELAGEM DE DADOS

Correlações parciais com influência

Correlações com influência p/Setor Urbano

54321

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

0,186

0,277

0,398

0

0,774
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COTRIM E AMARAL AVALIAÇÕES E 
PERÍCIAS LTDA - ME 

SISDEA - MODELAGEM DE DADOS

Correlações parciais com influência

Correlações com influência p/Valor unitário

54321

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

0,422 0,401

0,606

0,774

0
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SisDEA Home - Modelagem de Dados 

 
 

Relatório Estatístico - Regressão Linear 

 
1 )  Modelo: 
 

 Terrenos Parte Baixa Maceió/AL - 2019 
 
2 )  Data de referência: 
 

 Quarta-feira, 18 de dezembro de 2019 
 
3 )  Informações Complementares: 
 
Variáveis e dados do modelo Quant. 

Total de variáveis:  7 

Variáveis utilizadas no modelo:  5 

Total de dados:   28 

Dados utilizados no modelo:   21 

 
 4 )    Estatísticas: 
 
Estatísticas do modelo Valor 

Coeficiente de correlação: 0,8641953 / 0,8492517 

Coeficiente de determinação: 0,7468335 

Fisher - Snedecor: 11,80     

Significância do modelo (%): 0,01 

 
 
 5 )  Normalidade dos resíduos: 
 
Distribuição dos resíduos Curva Normal Modelo 

Resíduos situados entre -1 e + 1 68%  66% 

Resíduos situados entre -1,64 e + 1,64 90%  95% 

Resíduos situados entre -1,96 e + 1,96 95% 100% 

 
 6 )  Outliers do modelo de regressão: 
 
Quantidade de outliers: 0    

% de outliers: 0,00% 

 
 7 )  Análise da variância: 
 
Fonte de variação Soma dos 

Quadrados 
Graus de 
Liberdade 

Quadrado 
Médio 

F 

Explicada 7,458    4 1,864 11,800 

Não Explicada 2,528   16 0,158 

Total 9,986   20 
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SisDEA Home - Modelagem de Dados 

 8 )  Equação de regressão: 
 
ln (Valor unitário) = +4,999182569 -2,097722682E-006 * Área total² +0,002091017457 * Testada² +0,1396407585 * Número de 
frentes² +0,04293322776 * Setor Urbano½ 

 

 Função estimativa (moda): 
 
Valor unitário = +126,6180163 * e^( -2,097722682E-006  * Área total²) * e^( +0,002091017457  * Testada²) * e^( 
+0,1396407585  * Número de frentes²) * e^( +0,04293322776  * Setor Urbano½) 

 

 Função estimativa (mediana): 
 
Valor unitário = +148,2918912 * e^( -2,097722682E-006  * Área total²) * e^( +0,002091017457  * Testada²) * e^( 
+0,1396407585  * Número de frentes²) * e^( +0,04293322776  * Setor Urbano½) 

 

 Função estimativa (média): 
 
Valor unitário = +160,4827484 * e^( -2,097722682E-006  * Área total²) * e^( +0,002091017457  * Testada²) * e^( 
+0,1396407585  * Número de frentes²) * e^( +0,04293322776  * Setor Urbano½) 

 
 

9 )  Testes de Hipóteses: 
 
Variáveis Transf. t Obs. Sig.(%) 

Área total x²    -1,86  8,10 

Testada x²     1,75  9,94 

Número de frentes x²     3,05  0,76 

Setor Urbano x½     4,90  0,02 

Valor unitário ln(y)    10,58  0,01 

 
 
10 )  Correlações Parciais: 
 
Correlações parciais para Área total Isoladas Influência 

Testada 0,62 0,68 

Número de frentes 0,05 0,32 

Setor Urbano -0,26 0,19 

Valor unitário -0,28 0,42 

 
Correlações parciais para Testada Isoladas Influência 

Número de frentes 0,02 0,26 

Setor Urbano -0,12 0,28 

Valor unitário 0,02 0,40 

 
Correlações parciais para Número de frentes Isoladas Influência 

Setor Urbano 0,12 0,40 

Valor unitário 0,46 0,61 

 
 
Correlações parciais para Setor Urbano Isoladas Influência 

Valor unitário 0,74 0,77 
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ANEXO V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONEAMENTO 
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ZONEAMENTO 
 

BAIRRO: CENTRO 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ZEP-2 (Zona Especial de Preservação) 

ZEP-2 – Zona Especial de Preservação 
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ANEXO VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA SINDUSCON/AL 
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DESONERADO 
 
 

 
NOVEMBRO 

 
 

 2019 
___________________________________ 

Ano VII – 62 
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ANÁLISE COMPARATIVA DE PREÇOS POR PADRÃO / PAVIMENTO 

 
 

Os valores abaixo referem-se aos Custos Unitários Básicos de Construção (CUB/m²), 
calculados de acordo com a  Lei  Fed. nº. 4.591,de 16/12/64 e com a Norma Técnica NBR 
12.721:2006da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e são correspondentes 
ao mês de Novembro/ 2019. 
"Estes custos unitários foram calculados conforme disposto na ABNT NBR 12.721:2006, 
com base em novos projetos, novos memoriais descritivos e novos critérios de 
orçamentação e, portanto, constituem nova série histórica de custos unitários, não 
comparáveis com a anterior, com a designação de CUB/2006". 
"Na formação destes custos unitários básicos não foram considerados os  seguintes 
itens, que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado 
de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações 
correspondentes a cada caso particular: fundações, sub-muramentos, paredes-diafragma, 
tirantes, rebaixamento de lençol freático; elevador(es); equipamentos e instalações, tais 
como: fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, ar-condicionado, 
calefação, ventilação e exaustão, outros; playground (quando não classificado como área 
construída); obras e serviços complementares; urbanização, recreação (piscinas, campos 
de esporte), ajardinamento, instalação e regulamentação do condomínio; e outros 
serviços (que devem ser discriminados no Anexo A - quadro III); impostos, taxas e 
emolumentos cartoriais, projetos: projetos arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de 
instalação, projetos especiais; remuneração do construtor; remuneração do 
incorporador."   

 
NOTA TÉCNICA 

TABELA DO CUB/m² DESONERADO 
Os valores do Custo Unitário Básico (CUB/m²) presentes nesta tabela foram calculados e 
divulgados para atender ao disposto no artigo 7° da Lei 12.546/11, alterado pela Lei 
12.844/13 que trata, entre outros, da desoneração da folha de pagamentos na Construção 
Civil. 
Eles somente podem ser utilizados pelas empresas do setor da Construção Civil cuja 
atividade principal (assim considerada aquela de maior receita auferida ou esperada) 
esteja enquadrada nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0.  
 
Salienta-se que eles não se aplicam as empresas do setor da Construção Civil cuja 
atividade principal esteja enquadrada no grupo 411 da CNAE 2.0 (Incorporação de 
empreendimentos imobiliários). 
A metodologia de cálculo do CUB/m² desonerado é a mesma do CUB/m² e obedece ao 
disposto da Lei 4.591/64 e na ABNT NBR 12721:2006. A diferença diz respeito apenas ao 
percentual de encargos sociais incidentes sobre a mão de obra. O cálculo do CUB/m² 
desonerado não considera a incidência dos 20% referentes à previdência social, assim 
como as suas reincidências. 
Qualquer dúvida sobre o cálculo deste CUB/m² desonerado deve ser consultada junto ao 
Sinduscon - AL.  

 
NOVEMBRO/2019 

Tabela 2: PROJETOS - PADRÃO RESIDENCIAIS 
R (Residência Unifamiliar); PP (Prédio Popular) e PIS (Projeto De Interesse Social ) 

 
        PADRÃO BAIXO       PADRÃO NORMAL        PADRÃO ALTO 
R-1 1.255,47 R-1 1.492,80 R-1 1.943,08 

PP-4 1.190,37 PP-4 1.411,64 R-8 1.586,05 

R-8 1.133,60 R-8 1.220,10 R-16 1.555,40 

PIS 861,96 R-16 1.202,09  
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Tabela 3: PROJETOS - PADRÃO COMERCIAIS 
CAL (Comercial Andares Livres) e CSL (Comercial Salas e Lojas) 

    
     
    
     
 
 
     

 
Tabela 4: PROJETOS – PADRÃO RESIDÊNCIA POPULAR (RP1Q) E GALPÃO INDUSTRIAL 

(GI) 
 

  

 

 

CUB-AL (DESONERADO) 
Evolução do índice desde Novembro/2013 data em que 

foi realizada sua primeira apuração. 
Padrão R8 – N 

  Nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 

911,23 916,07 927,96 931 931,99 938,83 976,13 976,91 978,41 983,03 986,08 987,14 989,15 992,69 

jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 

999,1 1.001,88 1.005,14 1.010,72 1.012,00 1.041,47 1.044,43 1.046,09 1.047,50 1.049,98 1.053,47 1.054,86 1.063,71 1.068,13 

mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 Mar/17   Abr/17 

 1,069,95  1.071,67  1.102,98 1.105,16  1.108,35  1.108,64 1.109,84 1.110,77 1.112,59 1.113,10 1.114,67 1.118,86  1.119,98  1.119,43 

Mai/17 
1.130,74 

Jun/17 
1.131,81 

Jul/17 
1.132,08 

Ago/17 
1.133,44 

Set/17 
1.134,46 

Ou/17 
1.137,04 

Nov/17 
1.141,15 

Dez/17 
1.143,05 

Jan/18 
1.146,66 

Fev/18 
1.148,85 

Mar/18 
1.152,00 

Abril/18 
1.154,12 

Maio/18 
1.156,25 

Jun/2018 
1.165,66 

Jul/18 
1.167,86 

Ago/18 
1.169,49 

Set/18 
1.170,39 

Out/18 
1.180,27 

Nov/18 
1.181,75 

Dez/18 
1.182,03 

Jan/19 
1.187,16 

Fev19 
1.189,08 

Mar/19 
1.189,91 

Abr/19 
1.190,15 

Maio19 
1.194,03 

Jun/19 
1.215,79 

Julho/19 
1.216,37 

Agosto/19 
1.216,69 

Set/19 
1.217,80 

Out/19 
1.219,61 

Nov/19 
1.220,10            

 

             Novembro/2019 
 Nº índice Variação % 

Mês anterior 
Variação % 

Mês 
Variação % 
Acum. Ano 

Variação % 
Acum. 12 

meses 
 

CUB-AL R8-N 
Desonerado 

1.220,10 0,15% 0,04% 3,22% 3,25% 

Resumo do CUB-AL R-8 N (Desonerado) 
ÍTEM Outubro/2019 

 R$ Participação 
% 

Materiais 652,27 53% 
Mão de Obra 523,33 43% 

Desp. Administrativa 35,07 3% 

Equipamentos 9,43 1% 

CUB / m2 1.220,10 
 

100% 

Encargos Sociais e Trabalhistas  117,35% 
                       Fonte: Banco de Dados/CEE/Sinduscon-AL 

       PADRÃO NORMAL 

CAL - 8 
1.410,88 

CSL - 8 
1.174,39 

CSL - 16 
1.567,43 

          PADRÃO ALTO 

CAL - 8 
1.581,27 

CSL - 8 
1.346,34 

CSL - 16 
1.795,16 

        PROJETO 

    RP1Q 
 1.222,34 

         PROJETO 

      GI 
673,42 
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ANEXO VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUSTO DE REPRODUÇÃO 
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CÁLCULO CUSTO DE REPRODUÇÃO 
 

O cálculo da depreciação física pode ser realizado de duas formas: pela forma analítica, na 
qual se faz necessária a realização de um orçamento à recomposição do imóvel na condição 
de novo, ou pela aplicação simples de coeficiente de depreciação, que leve em conta a idade 
da construção e o seu estado de conservação. Esse coeficiente deve ser aplicado sobre o valor 
depreciável. O segundo tipo é mais usual nos laudos judiciais, podendo ser aplicada a 
consagrada Tabela Ross-Heideck de depreciação. 
 

                          Tabela 01        Tabela 02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 03 
 
 
 
 
 
 
 

 
V (R$) “Valor do imóvel novo” = Área * Custo unitário novo 
 

Vd (R$) “Valor depreciável” = V (R$) * (depreciação tabela 01) 
 

Vr (R$) “Valor residual” = V – Vd 
 

 = Tabela 03 
 

 = 1 – (alfa + (1 – alfa) * Coeficiente da tabela 02 
 

Vx (R$) “Valor do custo de reprodução” = Delta * Vd + Vr 

Tipo de Imóvel     (vida útil)   (depreciação) 
1 - Apartamentos......: 50................... 0,90 
2 - Bancos.................: 67................... 0,80 
3 - Residências.........: 60................... 0,80 
4 - Fábricas...............: 50................... 0,80 
5 - Garagens.............: 60................... 0,80 
6 - Celeiros................: 75................... 0,80 
7 - Hotéis...................: 50................... 0,80 
8 - Paióis....................: 67................... 0,80 
9 - Edif. de Escrit.......: 67................... 0,90 
10 - Lojas...................: 67................... 0,80 
11 - Teatros...............: 50................... 0,80 
12 - Armazéns...........: 75................... 0,80 

Estado de conservação 
(Heidecke) 
1 - ótimo.......................: 0,0000 
2 - muito bom...............: 0,0032 
3 - bom.........................: 0,0252 
4 - intermédio...............: 0,0809 
5 - regular.....................: 0,1810 
6 - deficiente.................: 0,3320 
7 - mau.........................: 0,5260 
8 - muito mau...............: 0,7520 
9 - demolição...............: 1,0000 

Método para depreciação 
1 – Linear......................... Depreciação = Idade aparente / Vida útil 
2 - Parábola (Kuentzle).... Depreciação = Idade aparente * Idade aparente / Vida útil / Vida útil 
3 – Ross........................... Depreciação = 0,5 * (Idade aparente / Vida útil + Idade aparente * 
Idade aparente /Vida útil / Vida útil) 
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ANEXO VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACÓRDÃO 
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                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 036.076/2011-2 
 

1 
 

ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário 
 

1. Processo n. TC 036.076/2011-2.  
2. Grupo I; Classe de Assunto: VII – Administrativo.  
3. Interessado: Tribunal de Contas da União.  
4. Órgão: Tribunal de Contas da União.  
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.  
6. Representante do Ministério Público: não atuou.  
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Obras Aeroportuárias e de Edificação – SecobEdif.  
8. Advogado constituído nos autos: não há.  
 
9. Acórdão: 
 VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do estudo desenvolvido por grupo de 
trabalho constituído por membros de várias unidades técnicas especializadas deste Tribunal, com 
coordenação da Secretaria de Fiscalização de Obras Aeroportuárias e de Edificação – SecobEdif, em 
atendimento ao Acórdão n. 2.369/2011 – Plenário, com o objetivo de definir faixas aceitáveis para 
valores de taxas de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) específicas para cada tipo de obra pública e 
para aquisição de materiais e equipamentos relevantes, bem como efetuar o exame detalhado da 
adequabilidade dos percentuais para as referidas taxas adotados em dois julgados desta Corte de Contas 
(Acórdãos ns.325/2007 e 2.369/2011), ambos do Plenário, com utilização de critérios contábeis e 
estatísticos e controle da representatividade das amostras selecionadas.  
 9.1. determinar  às unidades técnicas deste Tribunal que, nas análises do orçamento de obras 
públicas, utilizem os parâmetros para taxas de BDI a seguir especificados, em substituição aos 
referenciais contidos nos Acórdãos ns. 325/2007 e 2.369/2011: 

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA  

TIPOS DE OBRA 1ºQuartil Médio 3º Quartil 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 20,34% 22,12% 25,00% 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% 20,97% 24,23% 

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
CONSTRUÇÕES CORRELATAS 

20,76% 24,18% 26,44% 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES 
E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA 

24,00% 25,84% 27,86% 

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 22,80% 27,48% 30,95% 

BDI PARA ITENS DE MERO 
FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL 

11,10% 14,02% 16,80% 

 9.2. orientar as unidades técnicas deste Tribunal que: 
  9.2.1. nas análises do orçamento de obras públicas, quando a taxa de BDI estiver fora dos 
patamares estipulados no subitem  9.1 deste Acórdão, procedam ao exame pormenorizado dos itens que 
compõem essa taxa, utilizando como diretriz para esse exame os seguintes percentuais obtidos no 
estudo de que tratam estes autos, levando-se sempre em consideração as peculiaridades de cada caso 
concreto: 
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TIPOS DE OBRA 

ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL 

SEGURO + GARANTIA RISCO 

1ºQuartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio  3º Quartil 

CONSTRUÇÃO DE 
EDIFÍCIOS 

3,00% 4,00% 5,50% 0,80% 0,80% 1,00% 0,97% 1,27% 1,27% 

CONSTRUÇÃO DE 
RODOVIAS E FER-
ROVIAS 

3,80% 4,01% 4,67% 0,32% 0,40% 0,74% 0,50% 0,56% 0,97% 

CONSTRUÇÃO DE 
REDES DE ABAS-
TECIMENTO DE 
ÁGUA, COLETA DE 
ESGOTO E CONS-
TRUÇÕES CORRE-
LATAS  

3,43% 4,93% 6,71% 0,28% 0,49% 0,75% 1,00% 1,39% 1,74% 

CONSTRUÇÃO DE 
MANUNTEÇÃO DE 
ESTAÇÕES E RE-
DES DE DISTRIBUI-
ÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA 

5,29% 5,92% 7,93% 0,25% 0,51% 0,56% 1,00% 1,48% 1,97% 
 

OBRAS PORTUÁ-
RIAS, MARÍTIMAS 
E FLUVIAIS 

4,00% 5,52% 7,85% 0,81% 1,22% 1,99% 1,46% 2,32% 3,16% 

 
 

   TIPOS DE OBRA 

 
DESPESA FINANCEIRA 

 
LUCRO 

1ºQuartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio 3º Quartil 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 0,59% 1,23% 1,39% 6,16% 7,40% 8,96% 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS 
E FERROVIAS 

1,02% 1,11% 1,21% 6,64% 7,30% 8,69% 

CONSTRUÇÃO DE REDES DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 
COLETA DE ESGOTO E CONS-
TRUÇÕES CORRELATAS 

0,94% 0,99% 1,17% 6,74% 8,04% 9,40% 

CONSTRUÇÃO DE MANUTEN-
ÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENER-
GIA ELÉTRICA 

1,01% 1,07% 1,11% 8,00% 8,31% 9,51% 

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍ-
TIMAS E FLUVIAIS 

0,94% 1,02% 1,33% 7,14% 8,40% 10,43% 

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS 

PARCELA DO BDI 1ºQuartil Médio 3º Quartil 

ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL 

1,50% 3,45% 4,49% 

SEGURO + GARANTIA 0,30% 0,48% 0,82% 

RISCO 0,56% 0,85% 0,89% 
DESPESA FINACEIRA 0,85% 0,85% 1,11% 

LUCRO 3,50% 5,11% 6,22% 
 9.2.2. na verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras públicas, utilizar 
como referência do impacto esperado para os itens associados à administração local no valor total do � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � 
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orçamento, os seguintes valores percentuais obtidos no estudo de que tratam estes autos : 
Percentual de Administração Local inserido no Custo Direto 1º Quartil Médio 3º Quartil 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 3,49% 6,23% 8,87% 

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 1,98% 6,99% 10,68% 

COSNTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES 
CORRELATAS 

4,13% 7,64% 10,89% 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕ ES E REDES 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

1,85% 5,05% 7,45% 

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 6,23% 7,48% 9,09% 

 9.3. determinar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que: 
 9.3.1. constitua grupo de trabalho, sob sua coordenação, para elaboração de estudos técnicos 
para a construção de composições referenciais para itens orçamentários associados à administração 
local, com vistas a estabelecer parâmetros de mercado para subsidiar a e laboração e a análise dos 
orçamentos de obras públicas, em consonância com os dispositivos legais previstos no Decreto n. 
7.983/2013, em especial no art. 17, contando com a participação dos órgãos e entidades responsáveis 
pela manutenção de sistemas de referência de preços de obras públicas da Administração Pública 
Federal, a exemplo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – Dnit, da Caixa 
Econômica Federal, da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba –
Codevasf, da Secretaria Especial de Portos da Presidência da República – SEP/PR, da Eletrobras, 
dentre outros, e encaminhe a este Tribunal, no prazo de cento e vinte dias, os resultados dos aludidos 
estudos; 
 9.3.2. oriente os órgãos e entidades da Administração Pública Federal a: 
 9.3.2.1. discriminar os custos de administração local, canteiro de obras e mobilização e 
desmobilização na planilha orçamentária de custos diretos, por serem passíveis de identificação, 
mensuração e discriminação, bem como sujeitos a controle, medição e pagamento individualizado por 
parte da Administração Pública, em atendimento ao princípio constitucional da transparência dos 
gastos públicos, à jurisprudência do TCU e com fundamento no art. 30, § 6º, e no art. 40, inciso XIII, 
da Lei n. 8.666/1993 e no art. 17 do Decreto n. 7.983/2013;  
 9.3.2.2. estabelecer, nos editais de licitação, critério objetivo de medição para a 
administração local, estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira da obra, abstendo-se 
de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim, 
desembolsos indevidos de administração local em virtude de atrasos ou de prorrogações injustificadas 
do prazo de execução contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e no 
arts. 55, inciso III, e 92, da Lei n. 8.666/1993; 
 9.3.2.3. adotar, na composição do BDI, percentual de ISS compatível com a legislação 
tributária do(s) município(s) onde serão prestados os serviços previstos da obra, observando a forma de 
definição da base de cálculo do tributo prevista na legislação municipal e, sobre esta, a respectiva 
alíquota do ISS, que será um percentual proporcional entre o limite máximo de 5% estabelecido no art. 
8º, inciso II, da LC n. 116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias; 
 9.3.2.4. estabelecer, nos editais de licitação, que as empresas sujeitas ao regime de tributação 
de incidência não cumulativa de PIS e COFINS apresentem demonstrativo de apuração de 
contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI 
correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos 
créditos previstos no art. 3º das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços 
contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação 
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 9.3.2.5. prever, nos editais de licitação, a exigência para que as empresas licitantes optantes 
pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição 
do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no 
Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não 
inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, 
Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar; 
 9.3.2.6. exigir, nos editais de licitação, a incidência da taxa de BDI especificada no 
orçamento-base da licitação para os serviços novos incluídos por meio de aditivos contratuais, sempre 
que a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo 
contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 14 do Decreto n. 
7.983/2013; 
 9.4. encaminhar cópia do Acórdão que vier a ser proferido, acompanhado do Relatório e da 
Proposta de Deliberação que o fundamentam, à Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC; 
ao Sindicato Nacional da Indústria de Construção Pesada – Sinicon e à Fundação Getúlio Vargas – 
FGV, bem como ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – Dnit e à Caixa 
Econômica Federal que são os responsáveis pelos principais sistemas de referência de preços 
utilizados nas auditorias de obras públicas, respectivamente, o Sicro e o Sinapi; 
 9.5 determinar à Secretaria de Fiscalização de Obras Aeroportuárias e de Edificação – 
SecobEdif que constitua processo apartado para acompanhamento do cumprimento das determinações 
contidas no subitem 9.3 destes autos; 
 9.6. arquivar os presentes autos.  

10. Ata n° 37/2013 – Plenário. 
11. Data da Sessão: 25/9/2013 – Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2622-37/13-P. 
13. Especificação do quorum:  
13.1. Ministros presentes: Valmir Campelo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler, Raimundo Carreiro e José Jorge.  
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa 
(Relator). 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.  
 
 

(Assinado Eletronicamente) 
VALMIR CAMPELO 

(Assinado Eletronicamente) 
MARCOS BEMQUERER COSTA 

na Presidência Relator 
 
 

Fui presente: 
 
 

(Assinado Eletronicamente) 
LUCAS ROCHA FURTADO 

Procurador-Geral, em exercício 
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De: Cotrim e Amaral <cotrimeamaral1@uol.com.br>
Para: "Aroldo Luiz Andrade de Novais" <aroldonovais@tre-al.jus.br>
Data: 31/03/2020 03:38 PM
Assunto: [sapev] Ofício nº 691 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC

Prezados,

Boa tarde!!

Segue em anexo, o laudo de avaliação com as devidas correções.

Att.

Carolina Cotrim
Engenheira Ciivl

 

 

De: "TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos" <segec@tre-al.jus.br>
Enviada: 2020/03/31 13:28:24
Para: cotrimeamaral1@uol.com.br, segec@tre-al.jus.br, sapev@tre-al.jus.br
Assunto: Ofício nº 691 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC
 

Senhora Contratada,

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
manifestação acerca do quanto mencionado através do Ofício nº 691 / 2020 - TRE-
AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC, em arquivo anexo.

Atenciosamente,

SEGEC
 

Anexados:

Arquivo: # LAUDO DE AVALIACAO -
RETIFICADO 31.03.2020 - assinado.pdf

Tamanho:
4188k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO 

SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Coordenação Geral de Avaliação e Contabilidade – CGCAV, vinculada ao Departamento de Caracterização e 
Incorporação do Patrimônio – DECIP, atendendo ao objetivo do planejamento estratégico para o exercício 2018, 
vem apresentar a instrução normativa com o escopo de disciplinar os critérios e procedimentos, bem como 
formular orientações gerais acerca das avaliações de bens imóveis no âmbito das atividades de gestão do 
patrimônio da União. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Instrução Normativa para regulamentação quanto aos 
procedimentos sobre as avaliações de bens imóveis da União ou de 
seu interesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRASÍLIA, Dezembro de 2018 
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SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO  
 
Secretário: 
Sidrack de Oliveira Correia Neto 
 
DEPARTAMENTO DE CARACTERIZAÇÃO E INCORPORAÇÃO DO PA TRIMÔNIO  
 
Diretor: 
Roberto Vanderlei de Andrade 
Coordenador-Geral de Avaliação e Contabilidade do Patrimônio: 
José Gustavo Villaça 
 
 
 

FICHA TÉCNICA  
 
Coordenação: 

 

José Gustavo Villaça - CGCAV 
 
Elaboração, pesquisa e revisão: 
 

 
Colaboração do Conselho de Avaliadores da SPU: 

 

Alexandre Demicheli Ricardo de Albuquerque - SPU/MG 
Alexandre Marcolino Lemes - SPU/AM 
Antônio Sérgio Costa Amorim - SPU/SP 
José Edival Moraes Filho - SPU/PE 
Willian Zonato – SPU/SC 
 
Colaboração/Suporte CGCAV: 
Thiago Souza Nunes Rodrigues – Engenheiro/CGCAV 
Stefano Babinsk Neto – Engenheiro/CGCAV 
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APRESENTAÇÃO 
 

O presente documento dispõe da Instrução Normativa - IN que tem por objeto as orientações quanto à 
avaliação de bens imóveis da União ou de seu interesse, bem como os parâmetros técnicos avaliatórios 
para cobrança pela utilização desses bens à luz dos diversos instrumentos de incorporação, manutenção 
e destinação dos imóveis na base patrimonial da União. 

O objetivo principal deste normativo é padronizar a atuação das Superintendências do Patrimônio da 
União nos Estados e Distrito Federal, bem como as unidades gestoras responsáveis pela instrução e 
execução direta dos processos referentes a tais atividades atribuídas de avaliação de imóveis da União, 
visando elevar, por sua vez: (i) a segurança jurídica, simplicidade e celeridade dos atos de gestão 
praticados pelo órgão; e (ii) a transparência, eficiência e eficácia dos procedimentos de avaliação 
imobiliária.  

A construção da presente Instrução Normativa foi coordenada pelo Departamento de Caracterização e 
Incorporação do Patrimônio – DECIP, mais especificamente pela Coordenação Geral de Avaliação e 
Contabilidade – CGCAV, garantindo-se a necessária e fundamental participação e envolvimento dos 
demais departamentos que compõem o órgão, assim como das Superintendências do Patrimônio da 
União nos Estados. A necessidade de revogação da Instrução Normativa nº 02/2017 constatatou-se 
diante da atualização de alguns dispositivos legais afeto a gestão de imóveis da União. 

O normativo foi estruturado em 5 (cinco) capítulos, o primeiro e último deles tratando, respectivamente, 
das disposições gerais e finais relativos ao seu objeto, e os demais sobre as atividades específicas da 
avaliação de bens imóveis da União ou de seu interesse, bem como dos parâmetros técnicos necessários 
à cobrança pela utilização desses bens e seus procedimentos normativos, nessa ordem. 

Tais capítulos foram subdivididos, por sua vez, com base em critérios distintos: (Capítulo I) para as 
disposições gerais inerentes as avaliações e cobrança dos bens imóveis da União, (Capítulo II) para as 
avaliações de bens imóveis da União ou de seu interesse, (Capítulo III) para a definição dos critérios 
técnicos de cobrança pela utilização desses bens, (Capítulo IV) para apresentação dos procedimentos 
gerais normativos inerentes as avaliações e cobrança dos bens imóveis da União. 

 

Espera-se que este produto, gradualmente ajustado e enriquecido a partir da sua aplicação, possa 
constituir um instrumento eficiente para atingir o objetivo que o justificou e inspirou. 

 

 

José Gustavo Villaça 

Coordenador Geral de Avaliação e Contabilidade 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018 
 
 
 
 

 
Dispõe sobre as diretrizes de avaliação dos imóveis da União ou de seu interesse, bem como define os 

parâmetros técnicos de avaliação para cobrança em razão de sua utilização. 
 
 
O SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições, com fundamento no art. 20 da 
Constituição Federal de 1988, na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, na Lei nº 9.636, de 15 de 
maio de 1998, na Lei nº 11.481 de 31 de maio de 2007, no art. 1º do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de 
setembro de 1946, no art. 31 do Decreto nº 9.035, de 25 de abril de 2017, na Lei nº 6.766 de 19 de 
dezembro de 1979; na Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966, na Lei nº 13.240, de 30 de dezembro 
de 2015, e na Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, resolve: 
 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Gerais 
 
Art. 1º A avaliação de imóveis da União, ou de seu interesse, assim como a definição de parâmetros 
técnicos avaliatórios para cobrança em função da utilização desses bens obedecerão aos procedimentos 
técnicos e administrativos estabelecidos nesta Instrução Normativa – IN, em consonância com a 
referência normativa sobre o tema e a legislação vigente. 
 
§1º Consideram-se imóveis de interesse da União aqueles de propriedade de terceiros, que mediante 
contrapartida onerosa sob qualquer título, a União pretenda utilizar. 
 
§2º As avaliações de imóveis da União deverão estar em consonância com as seguintes referências 
normativas: 
 
Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas da ABNT, em especial as NBR nº 12.721/2006 e 
NBR nºs 14.653-1/2001, 14.653-2/2011, 14.653-3/2004 e 14.653-4/2002, bem como suas alterações; 
 

Legislação municipal ou estadual referente ao assunto; Resolução do CONFEA no 218, de 26 de junho 

de 1973; Resolução do CONFEA no 345, de 27 de julho de 1990, e; 

Procedimentos específicos ao tema estabelecidos pelos normativos da SPU. 
 
§3º Para todos os efeitos, as referências normativas de que trata o §2o estender-se-ão às atualizações ou 

alterações das normas e procedimentos mencionados, sempre que não contrariarem a legislação 
patrimonial vigente. 
§4º Esta Instrução Normativa aplica-se a todos órgãos e entidades que tenham sob sua gestão imóveis 
da União, inclusive entidades conveniadas ou contratadas - chamados de Unidades Gestoras para fins 
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desta norma . 
 
§5º As avaliações dos bens imóveis de uso especial da Administração Pública Federal deverão observar 
ao disposto na Portaria Conjunta STN/SPU nº 703/2014, ou norma que vier a substituí-la. 
 
§6º Os procedimentos operacionais relativos à avaliação de imóveis junto aos sistemas corporativos da 
SPU, deverão ser observados em suas instruções respectivas. 
 
Art. 2º A avaliação de bens, no âmbito da União, será realizada por servidor habilitado com registro no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 
CAU. 
 
Parágrafo único. No âmbito da SPU, as avaliações de bens serão definidas por seu valor de mercado, 
valor da terra nua, valor venal ou valor de referência. 
 
Art. 3º Para fins do disposto nesta IN considera-se: 
 
I -avaliação de bem imóvel: atividade desenvolvida por profissional habilitado para identificar o valor 
de bem imóvel, os seus custos, frutos e direitos, e determinar os indicadores de viabilidade de sua 
utilização econômica para determinada finalidade, por meio do seu valor de mercado, do valor da terra 
nua, do valor venal ou do valor de referência, consideradas as suas características físicas e econômicas, 
a partir de exames, vistorias e pesquisas; 
 
II  - arrendamento: contrato no qual a União usufrui ou cede o direito de uso e gozo de uma propriedade 
imobiliária para fins de exploração residencial ou comercial, com finalidade previamente estipulada, por 
certo tempo, mediante o pagamento de uma contrapartida financeira; 
 
III  - banco de dados imobiliários: arquivo físico ou digital para armazenamento de informações de 
elementos amostrais de determinada tipologia e época de um mercado imobiliário local. 
 
IV  - cessão: ato de destinação de imóvel da União para fins específicos, ao uso da administração ou de 
terceiros, a título oneroso ou gratuito, mediante contrato; 
 
V - ficha de cálculo de cessão: documento de detalhamento de cálculo para se determinar o valor de 
retribuição pelo uso de espaço físico em águas públicas, expedida pelo sistema corporativo da SPU; 
 
VI  - ficha de cálculo de laudêmio: documento de detalhamento de cálculo para se determinar o valor 
de laudêmio, expedida pelo sistema corporativo da SPU; 
 
VII  - homologação: deferimento da SPU quanto as avaliações realizadas por terceiros, observando-se 
os preceitos obrigatórios da Norma Brasileira de Avaliação de Bens da ABNT -NBR 14.653 e/ou dos 
ditames definidos nesta IN; 
 
VIII  - laudo de avaliação: relatório técnico elaborado por profissional habilitado em conformidade com 
a NBR 14653, para avaliar um bem imóvel de acordo com seu valor de mercado; 
 
IX  - locação: contrato na qual o proprietário cede a terceiros a posse de seu imóvel para fins de 
utilização residencial ou comercial, por certo tempo, mediante o pagamento de uma quantia mensal 
denominada aluguel; 

X - planta de valores genéricos: é a representação gráfica de uma localidade onde estão indicados os 
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códigos de logradouros/trechos correspondentes aos valores unitários de terreno em moeda vigente, 
determinados em uma mesma data e segundo um padrão de comparação; 
 
XI  - relatório de valor de referência: relatório técnico elaborado por profissional habilitado, para 
determinar o valor de referência de um bem imóvel; 
 
XII  - unidades gestoras: unidade orçamentária ou administrativa investida do poder de gerir recursos 
orçamentários e financeiros, próprios ou sob descentralização; 
 
XIII  - valor de mercado: é a quantia mais provável, oriunda sempre de um laudo de avaliação em 
conformidade com a NBR 14653, pela qual se negociaria voluntária e conscientemente um bem, numa 
data de referência, dentro das condições do mercado vigente; 
 
XIV  - valor de referência: é a quantia aceitável, oriunda de um relatório de valor de referência, pela 
qual a SPU referência o valor de um bem imóvel, determinada por profissional habilitado, numa data de 
referência; 
 
XV  - Valor de terra nua: é a quantia aceitável, oriunda de órgão ou entidades federais, estaduais, 
distritais ou municipais, que compreende o solo com sua superfície e respectiva floresta nativa, 
despojado das construções, instalações e melhoramentos, das culturas permanentes, das árvores de 
florestas plantadas e das pastagens cultivadas ou melhoradas, que se classificam como investimentos 
(benfeitorias). 
 
XVI  - valor justo: aquele determinado a partir de laudo de avaliação; 
 
XVII  - Valor venal: valor de imóvel fornecido pelos Municípios ou Distrito Federal utilizado para 
cobranças de taxas ordinárias da Secretaria do Patrimônio da União. 
 
XVIII  - vistoria: atividade para constatação local dos fatos, mediante observações criteriosas em um 
bem imóvel, nos elementos e condições que o constituem ou influenciam; 
 
XIX  - zonas homogêneas: regiões que possuem, genericamente, uma mesma valorização imobiliária, 
podendo ser definidas como distrito, bairro, conjunto de bairros, logradouros, centro administrativos, 
comerciais e/ou industriais. 
 

Seção II 

Dos Objetivos e Finalidade 
 
Art. 4º São objetivos da normatização das atividades de avaliação de imóveis no âmbito da União e de 
seu interesse, bem como da definição de parâmetros técnicos avaliatórios para cobrança pela utilização 
desses bens: 
 
I - dotar de maior segurança jurídica, transparência, simplicidade e celeridade os atos e procedimentos 
de avaliação imobiliária; 
 
II- auxiliar o controle eficiente e eficaz dos imóveis da União; 
 
III  - possibilitar a consolidação dos parâmetros objetivos das avaliações de imóveis da União e daqueles 
de seu interesse; e 
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IV  - contribuir para o uso racional dos recursos públicos. 
 
Art. 5º A avaliação de imóveis da União e de seu interesse, bem como a definição de parâmetros técnicos 
para cobrança pela utilização desses bens será realizado para fins de: 

I - adjudicação; 
 
II  - aforamento e sua remição; 
 
III  - alienação de domínio pleno ou útil; 
 
IV  - aquisição compulsória ou voluntária, tais como compra, permuta, sucessão e usucapião;  

V - atualização de valor patrimonial; 

VI - cessão gratuita ou onerosa;  

VII - dação em pagamento; 

VIII - determinação da base de cálculo das receitas patrimoniais e multas previstas em lei;  

IX - elaboração das plantas de valores genéricos – PVG; 

X - indenização por ocupação ilícita; 
 
XI   - locação e arrendamento de imóveis da União a terceiros;  

XII - locação de imóveis de terceiros pela SPU; 

XIII  - permissão de uso; e 
 
XIV  - reavaliação de valor patrimonial. 

Seção III 

Das Competências 
 
Art. 6º As competências das unidades gestoras e da SPU, distribuídas por sua unidade central e 
superintendências, na execução das atividades de avaliação dos imóveis da União e de seu interesse, bem 
como a definição de parâmetros técnicos avaliatórios para cobrança em função da utilização desses bens, 
deverão observar o seu Regimento Interno específico. 
 
Parágrafo único. Para a competência específica do Conselho de Avaliadores da SPU observar-se-á a 

Portaria no 111, de 10 de abril de 2014, ou a que vier substituí-la. 

Art. 7º As avaliações dos imóveis da União e de seu interesse poderão, a critério das unidades gestoras 
e da SPU, ser realizadas mediante a contratação: 
 
I - da Caixa Econômica Federal, com dispensa de licitação; ou 
 
II  - por empresa especializada, observados os procedimentos licitatórios previstos em lei; 
 
III  - por profissional devidamente habilitado com registro no CREA ou no CAU para fins de pedidos 
de revisão de valores de taxas patrimoniais. 
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Parágrafo único. As avaliações fornecidas por terceiros deverão ser homologadas pela SPU ou, se for o 
caso, pela unidade gestora contratante, no que se refere à observância da normas técnicas pertinentes. 
 
Art. 8º Não compete à SPU a avaliação de bens imóveis nas seguintes situações: 
 

I - locação de imóveis de terceiros por órgão da administração direta e entidade da indireta para 
utilização própria; 
 
II  - aquisição ou alienação de imóveis de interesse ou propriedade de entes da administração pública 
indireta; 
 
III  - locação ou arrendamentos previstos no inciso III do art. 19 da Lei n° 9.636/98; 
 
IV  - cessão onerosa a terceiros de áreas para exercício de atividade de apoio de imóveis da União 
entregues a órgãos da administração; 
 
V - imóveis entregues a órgãos e cedidos a entidades que tenham, por qualquer fundamento, que mantê-
los sob sua administração na qualidade de unidades gestoras. 
 
 
Parágrafo único. A critério da SPU e acordada com a unidade gestora interessada, poderá ser feita 
avaliação do imóvel para as hipóteses elencadas nos incisos do caput, com anuência expressa do 
Superintendente e informações mínimas necessárias para o procedimento avaliatório. 
 

CAPÍTULO II 

Das Avaliações de Bens Imóveis da União ou de seu Interesse  

Seção I 

Da Elaboração, Apresentação e Modalidades das Avaliações 
 
Art. 9º O valor de mercado será determinado por meio de laudo de avaliação, o qual deverá atender às 
prescrições contidas na NBR 14.653 e suas partes e NBR 12.721. 
 
Art. 10. O laudo de avaliação quando não realizados diretamente nos sistemas corporativos da 
administração patrimonial da União, deverá ter todas as suas páginas rubricadas e/ou assinadas, sendo a 
última obrigatoriamente assinada por responsável técnico com a indicação do seu registro no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU. 
 
§1° Os laudos elaborados pelos técnicos da SPU serão realizados em documento próprio presente no 
Sistema Eletrônico de Informações- SEI/MP, cuja assinatura será digital. 
 
§2º Os laudos elaborados por terceiros deverão ser acompanhados da Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT e deverão observar os procedimentos 
previstos no Capítulo IV, Secção VI desta IN. 
 
Art. 11. O valor de referência será determinado pelo relatório de valor de referência. 
 
Art. 12. Os relatórios de valor de referência serão realizados em documento próprio presente no Sistema 
Eletrônico de Informações- SEI/MP, cuja assinatura será digital. 
 

Instrução Normativa nº 5/2018 (0678846)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 356



  

Parágrafo único. O relatório de valor de referência deverá ser elaborado por profissional habilitado. 
 
Art. 13. Para a identificação do valor do imóvel, independentemente da modalidade adotada, cada 
avaliação deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 
 
I - identificação da pessoa física ou jurídica que tenha solicitado o trabalho;  

II - objetivo e finalidade da avaliação; 

III  - identificação e caracterização do bem avaliado; 
 

IV  - levantamento fotográfico; 
 
V - especificação da avaliação indicando a metodologia utilizada;  

VI - resultado da avaliação e sua data de referência; e 

VII - assinatura do responsável. 
 
§ 1º A documentação dominial/cartorial do imóvel e a planilha de identificação dos dados de mercado 
deverão, sempre que possível, ser anexadas à avaliação. 
 
§ 2º Os laudos de avaliação deverão ser entregues na sua modalidade completa, conforme NBR 14.653, 
de modo que a entrega de laudos na modalidade simplificada, deverão ser devidamente justificado. 
 
§ 3º Na impossibilidade de serem incluídos os anexos e informações mencionadas neste artigo, o 
avaliador deverá consignar as devidas justificativas no item “Pressupostos, Ressalvas e Fatores 
Limitantes” da avaliação. 
 
§ 4º Os laudos com utilização do tratamento por fatores só serão permitidos se, obrigatoriamente, 
atenderem ao disposto no item B.1 do Anexo B da NBR 14.653-2. 
 
§5º Para a modalidade Relatório de Valor de Referência, não são obrigatórios os itens nos incisos IV e 
V.  
 
Art. 14. As modalidades de avaliação individual de imóvel realizadas para imóveis da União serão: 

I - laudo de avaliação; e 
 
II  - relatório de valor de referência. 
 

Seção II 

Da Aplicação das Modalidades 
 
Art. 15. A aplicação das modalidades das avaliações para imóveis da União será definida conforme a 
finalidade da avaliação. 
 
Art. 16. O laudo de avaliação será exigido para as seguintes finalidades: 
 
I - aquisição compulsória e voluntária quando onerosa, bem como alienação de domínio pleno, domínio 
direto ou domínio útil; 
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II  - locação, cessão onerosa e arrendamento de imóveis; 

III  - dação em pagamento; 

IV  - aforamento; 
 
V - cobrança pela utilização dos bens da União, quando se enquadrar em condição específica, 
determinada por portaria de cessão onerosa; 
 
VI  - adjudicação; 
 
VII  - doação com ou sem encargo; e 
 
VIII  - reavaliação de bens para fins de contabilidade. 

 

Art. 17. O Relatório de valor de referência será utilizado para as quaisquer forma de cessões gratuitas, 
inclusive entregas e cessões sob regime de aforamento gratuito, para constar em contratos. 
 
Art. 18. Qualquer alteração na aplicação das modalidades de avaliação previstas nesta seção deverá ser 
devidamente justificada pelo avaliador e autorizada pela chefia imediata das respectivas unidades 
gestoras. 
 
Art. 19. Independentemente da modalidade, sempre que for elaborada a avaliação do imóvel, seu valor 
deverá ser inserido no sistema corporativo da SPU a título de mensuração ou reavaliação. 
 
 

Seção III 

Dos Procedimentos Gerais 
 
Art. 20. As avaliações deverão ser sempre realizadas para o imóvel como um todo, ainda que este 
pertença parcialmente à União. 
 
Parágrafo único. Nos casos onde o imóvel e/ou a benfeitoria não estiverem integralmente em área da 
União, deverão ser aplicadas sobre os valores globais das avaliações dos imóveis as cotas proporcionais 
de acordo com a legislação vigente. 
 
Art. 21. Os valores das benfeitorias deverão ser considerados nas avaliações na medida em que estas 
sejam parte do instrumento negocial da União, observadas as prescrições legais. 
 
Art. 22. Quando não for possível a elaboração de laudo de avaliação de valor locativo pelo método 
comparativo direto, poderá ser elaborada avaliação com o valor da venda, e a partir do resultado obtido, 
se extrair o valor de locação, como um percentual devidamente justificado. 
 

Seção IV 

Dos Requisitos Técnicos 
 
Art. 23. São requisitos obrigatórios para os laudos de avaliação de imóveis da União ou de seu interesse: 

I - a estimativa da idade aparente e vida útil de cada benfeitoria do imóvel; 
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II  - classificação de cada benfeitoria quanto ao tipo de projeto padrão do CUB-Sinduscon; 
 
III  - a separação do valor global do imóvel em parcela do terreno e benfeitoria quando a metodologia 
utilizada permitir essa separação; 
 
§1º Nos casos em que o laudo não explicite a separação do valor do imóvel em parcela do terreno e 
benfeitoria, para fins contábeis poderá ser elaborado documento técnico auxiliar para este fim. 

§2º A estimativa para separação das parcelas do terreno e benfeitoria poderá ser a critério do avaliador: 

I - pelo custo de reedição da benfeitoria, aplicando-se o CUB depreciado pelo modelo 
ROSS-HEIDECKE; 
 
II  - pela valoração do terreno por meio da PVG representativa do imóvel em questão; ou 
 
III  - pela valoração do terreno por meio de expedita pesquisa de mercado, calculando-se a 
média de valores de pelo menos 3 (três) terrenos de características similares na região. 
 
Art. 24. São requisitos desejáveis para os laudos de avaliação: 
 

I - coeficiente de correlação de no mínimo 0,75 para os laudos de avaliação elaborados com tratamento 
científico de dados de mercado; e 
 
II  - dados de mercado contemporâneos em relação à data de referência do laudo. 
 
Parágrafo único. A critério da unidade gestora, os requisitos mínimos poderão ser pré-combinados por 
meio de condições específicas no caso de laudos de avaliação de uso restrito 
 
Art. 25. Deverão ser buscados os maiores graus de fundamentação e de precisão do valor estimado para 
a elaboração dos laudos. 
 
Art. 26. As modalidades previstas na Seção II deste capítulo deverão ser observadas quando da 
elaboração dos laudos de avaliação. 
 
§1º Não sendo atingidos os requisitos mínimos previstos no art. 24 desta IN por insuficiência de dados 
de mercado, o avaliador consignará e justificará o fato em seu laudo de avaliação. 
 
§2º No laudo deverá constar a tabela de enquadramento da pontuação atingida, conforme a especificação 
da metodologia utilizada. 
 
Art. 27. O nível de especificação técnica das avaliações poderá ser definido pela SPU ou unidade gestora 
contratante, em entendimento com a entidade externa contratada, quando for o caso. 
 

Seção V 

Da Responsabilidade Técnica 
 
Art. 28. Para os imóveis da União, as vistorias, perícias e arbitramentos relativos as avaliações bens 
imóveis serão realizadas por servidores habilitados cujo tenham formação acadêmica em engenharia, em 
suas diversas especialidades ou arquitetura, devendo-se observar o disposto na Lei no 5.194, de 24 de 
dezembro de 1966, e as Resoluções pertinentes do conselho específico. 
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Art. 29. Serão indevidas as perícias e arbitramento relativos as avaliações de bens imóveis realizados 
por servidor ocupante de cargo de nível médio, ainda que habilitado e registrado no Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU. 
 
Parágrafo único. Admite-se a realização de perícias e arbitramento relativos às avaliações de bens 
imóveis realizados por servidor ocupante de cargo de nível médio ser for ocupante de cargo 
comissionado, função e confiança ou função gratificada. 
 

Seção VI 

Do Prazo de Validade das Avaliações 
 
Art. 30. Os laudos e os relatórios de valor de referência terão prazo de validade de 1 (um) ano, contado 
a partir da data de sua realização. 
 
§1º Nos casos específicos afetos às cessões, locações, arrendamentos e à Planta Genérica de Valores - 
PVG, os prazos de validade deverão obedecer aos seus ritos específicos, observando-se inclusive suas 
cláusulas contratuais. 
 
§2º Para fins contábeis, o prazo de validade e métodos de avaliação dos imóveis da União cadastrados 
nos sistemas corporativos da SPU são determinados especificamente por portaria conjunta entre a SPU 
e a Secretaria do Tesouro Nacional - STN. 

 

Art. 31. As avaliações poderão ser revalidadas se a variação dos preços dos imóveis no mercado 
imobiliário não ultrapassar 8% (oito por cento) acumulados desde a data de confecção da avaliação até 
a data de revalidação, conforme prazo original. 
 
§1º A data de revalidação fica limitada a 2 (dois) anos da data de confecção do laudo. 
 
§2º As revalidações deverão ser devidamente fundamentadas e justificadas por meio de nota técnica 
elaborada por profissional habilitado. 
 
§3º Na elaboração das notas técnicas para revalidação de imóveis, deverão ser analisados, no que couber: 

I - os dados amostrais dispostos nos laudos; 

II - a estabilidade mercadológica de imóveis na região no período;  

III - a existência de imóveis similares ofertados; e 

IV - a variação de índices oficiais no período mencionado. 
 
§4º É recomendável analisar os seguintes índices oficiais: 
 
I - Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC;  

II - Índice de preço ao Consumidor Amplo – IPCA;  

III - Índice Geral de Preços Médio – IGPM; 

IV - Índice Nacional da Construção Civil – INCC; e  
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V - Índice FIPE ZAP. 

§5º A revalidação da avaliação implica necessariamente na extensão de sua validade. 
 
Art. 32. Em caso de oscilações significativas de mercado, as avaliações efetuadas, independentemente 
da finalidade para a qual tenham sido elaboradas, poderão ser revistas antes do término dos prazos 
fixados nesta Seção. 
 

CAPÍTULO III 

Dos Parâmetros Técnicos de avaliação para cobrança pela utilização dos Bens Imóveis da União 

Seção I 

Da Cessão de Espaços Físicos em Águas públicas 
 
Art. 33 As estruturas náuticas de interesse econômico ou particular e de uso misto terão o valor do 
preço anual pelo uso do espaço físico em águas públicas federais calculado conforme a seguinte 
equação: 
 
Vcuo = Vefap x A x 0,02, onde: 
 
I - Vcuo = Valor do preço público anual da cessão de uso onerosa em reais; 
 
II  - Vefap = Valor do espaço físico em águas públicas em reais por metro quadrado; 
 
III  - A = Área de utilização privativa do espaço físico em águas públicas federais e de terrenos da 
União, se for o caso, em metros quadrados. 

 

§1º Nas áreas contíguas ou distantes até 1.500,00m (um mil e quinhentos metros) da terra firme onde 
existe um imóvel de dominialidade da União, o valor do metro quadrado atribuído ao espaço físico em 
águas públicas (Vefap) será igual ao valor do metro quadrado do terreno em terra firme de 
dominialidade da União que esteja mais próximo do local onde se localiza o empreendimento. 
 
§2º O valor do metro quadrado do terreno de dominialidade da União localizado em terra firme será 
obtido na Planta de Valores Genéricos – PVG, na base de dados do Sistema Imobiliário de 
Administração Patrimonial – SIAPA, tomando-se por referência o valor do trecho de logradouro do 
referido imóvel. 
 
§3º Quando se tratar de estruturas instaladas a mais de 1.500,00m (um mil e quinhentos metros) da terra 
firme, o valor do metro quadrado atribuído ao espaço físico em águas públicas (Vefap) será obtido pela 
média dos valores dos trechos de logradouro do Município onde se localiza o empreendimento, obtidos 
pela PVG na base de dados do SIAPA. 
 
§4º Nas áreas rurais o valor do espaço físico em terras públicas (Vefap) poderá ser obtido pelo valor de 
terra nua, preferencialmente por meio da Planilha de Preços Referenciais de Terras elaborada pelo 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. 
 
§5º Quando não houver disponibilidade de trechos de logradouro de PVG do município onde se localiza 
o empreendimento, o valor do metro quadrado atribuído ao espaço físico em águas públicas (Vefap) 
poderá ser obtido pela média dos valores dos trechos de logradouro do município mais próximo, obtidos 
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pela PVG na base de dados do SIAPA. 
 
§6º Nos casos em que a identificação do Município mais próximo seja controversa, poderá ser utilizada 
a PVG daquele para o qual é/será recolhido o imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN 
oriundo da atividade do empreendimento. 
 
§7º Em casos especiais e a critério do Secretário do Patrimônio da União, o Valor do preço público 
anual da cessão de uso onerosa (Vcuo) ou em condições especiais, em regime de arrendamento, se 
dará por laudo de avaliação utilizando-se o método da renda, elaborado conforme a NBR 14.653. 
 
§8º Nos casos em que a licitação seja exigível, o valor mínimo estipulado para o certame será definido 
nos termos dos parágrafos anteriores. 
 
§9º Nas estruturas náuticas de interesse econômico ou particular, apenas as áreas de uso privativo do 
interessado serão consideradas para o cálculo do valor de retribuição à União. 
 

Seção II 

Da Cessão de Espaços Físicos em Terras Públicas 
 
Art. 34. Para determinação do valor da cessão de uso onerosa em áreas de uso comum do povo da União, 
com fins de implantação e exploração de empreendimentos de interesse econômico ou particular, será 
considerada a equação: 
 
Vcuo = Veftp x A x 0,02, onde: 
 
I - Vcuo = Valor do preço público anual da cessão de uso onerosa em reais; 
 
II  - Veftp = Valor do espaço físico em terras públicas em reais por metro quadrado; e 
 
III  - A = Área de utilização privativa do espaço físico em terras públicas federais, em metros quadrados. 
 
§1º Nas áreas contíguas onde existe um imóvel de dominialidade da União, o valor do metro quadrado 

atribuído ao espaço físico em terras públicas (Veftp) será igual ao valor do metro quadrado do terreno 
de dominialidade da União que esteja mais próximo do local onde se localiza o empreendimento, ou do 
valor venal do trecho de logradouro correspondente fornecido pelo Município, prevalecendo o que for 
maior. 
 
§2º O valor do metro quadrado do terreno de dominialidade da União será obtido na Planta de Valores 
Genéricos – PVG, na base de dados do Sistema Imobiliário de Administração Patrimonial – SIAPA, 
tomando-se por referência o valor do trecho de logradouro do referido imóvel. 
 
§3º Nas áreas rurais o valor do espaço físico em terras públicas (Veftp) poderá ser obtido pelo valor de 
terra nua, preferencialmente por meio da Planilha de Preços Referenciais de Terras elaborada pelo 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. 
 
§4º Quando não houver disponibilidade de trecho específico de logradouro onde se localiza o 
empreendimento, o valor do espaço físico em terras públicas (Veftp) poderá ser obtido pela média dos 
valores dos trechos de logradouro do Município onde se localiza o empreendimento, obtidos pela PVG 
na base de dados do SIAPA. 
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§5º Nos casos em que a licitação seja exigível, o valor mínimo estipulado para o certame será definido 
nos termos deste artigo. 
 
§6º As cessões que possibilitarem o uso misto, caracterizado pelo uso do imóvel, em parte pelo uso 
econômico ou privado e, em outra parte possibilite o acesso e uso, franco e irrestrito da população em 
geral ou para uso de entes públicos em atividades não econômicas, serão caracterizadas como em 
condições especiais, descontando-se no cálculo do preço, a área reservada ao uso público. 
 
§7º Em casos especiais e a critério da Superintendência do Patrimônio da União, o valor do espaço físico 
em terras públicas (Veftp) poderá ser calculado através de laudo de avaliação ou relatório de valor de 
referência. 
 

Seção III 

Da Cessão Onerosa para Terrenos Afetados por Linhas de Transmissão e Distribuição de 
Energia Elétrica 

 
Art. 35. Para a determinação do valor da cessão onerosa para as Linhas de Transmissão e Linhas de 
Distribuição deverá ser observada a Portaria Interministerial MP/MMA/MME no 37, de 3 de fevereiro 
de 2014, ou dispositivo legal que vier a substituí-la. 
 
Parágrafo único. Para os demais casos de empreendimentos de Linhas de Transmissão e Linhas de 
Distribuição em áreas da União fora de Unidades de Conservação, o valor da cessão onerosa deverá ser 
obtido conforme a série de Normas NBR ABNT 14.653. 
 

Seção IV 

Da Permissão de Uso 
 
Art. 36. As permissões de uso terão o valor calculado de acordo com a Portaria SPU no 1, de 3 de janeiro 
de 2014, ou dispositivo legal que vier a substituí-la. 
 

Seção V 

Da Concessão de Direito Real de Uso Onerosa 
 
Art. 37. O valor da Concessão de Direito Real de Uso - CDRU onerosa será apresentado pelo relatório 
de valor de referência e calculado considerando as seguintes equações: 

Vcdru = [Vau x At] x 0,4 ou 0,6 x Kr x FX, para a concessão apenas de terrenos da União; e 
 
Vcdru = [(Vau x At) + (Ab x CUB x Kd)] x 0,4 ou 0,6 x Kr x FX, para a concessão de terreno e benfeitoria 
da União, onde: 
 
I - Vcdru = valor da concessão de direito real de uso oneroso em reais; 
 
II  - Vau= valor da área da União objeto da CDRU, em reais por metro quadrado, obtidos por meio de 
Laudo de Avaliação, relatório de valor de referência, quando justificado pelo avaliador e autorizado pela 
chefia imediata e/ou Superintendente do Patrimônio da União; 
 
III  - At = área da terra ocupada, em metros quadrados; 
 
IV  - 0,4 ou 0,6 = o valor do Direito Real de Uso equivale a 40% (quarenta por cento) do valor do 
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domínio pleno do imóvel quando residência, ou 60% (sessenta por cento) quando comércio; 
 
V - Kr = coeficiente de redução de acordo com a faixa salarial, considerada até 09 (nove) salários 
mínimos; 
 
VI  - FX = fator extra que poderá aumentar ou diminuir o valor do bem, considerando a especificidade 
do bem avaliando, devendo estar contido entre 0,50 e 2,00, sendo fundamentado pelo setor de 
Caracterização e Incorporação das Superintendências do Patrimônio da União; 
 
VII  - Ab = área em metro quadrado da benfeitoria da União ocupada em metros quadrados; 
 
VIII  - CUB = custo unitário básico, em reais por metro quadrado, fornecido pelo Sindicato da Indústria 
da Construção Civil - SINDUSCON adequado às características da benfeitoria e a data de referência; e 
 
IX  - Kd = coeficiente de depreciação referenciada pela tabela de Ross-Heideck, conforme vistoria de 
Caracterização e Incorporação pela SPU. 
 
Parágrafo único. As alíquotas do coeficiente de redução (Kr) correspondem ao enquadramento da faixa 
salarial limitadas a 09 (nove) salários mínimos, sendo utilizada quando for o caso, na proporção de: 
 
I - 0,20 - quando se tratar de cessionário com renda mensal até 6 (seis) salários mínimos; 
 
II  - 0,40 - quando se tratar de cessionário com renda mensal entre 6 (seis) e 7 (sete) salários mínimos;  

III - 0,60 - quando se tratar de cessionário com renda mensal entre 7 (sete) e 8 (oito) salários mínimos;  

IV - 0,80 - quando se tratar de cessionário com renda mensal entre 8 e 9 (nove) salários mínimos;e 

V - 1,00 - quando se tratar de cessionário com renda mensal acima de 9 (nove) salários mínimos. 
 

Seção VI 

Do Domínio Útil, Domínio Pleno, Taxa de Ocupação, Foros e Laudêmios 
 

Art. 38. Para o cálculo das receitas patrimoniais será adotado como base o valor atual cadastrado nos 
sistemas corporativos da SPU ou mediante avaliação do imóvel, conforme cada caso. 
 
§1º O valor atual será aquele referido à data de vigência da avaliação conforme art. 30 desta IN. 
 
§2º Não serão efetuadas avaliações pretéritas, exceto nos casos de determinação dos valores de laudêmio 
e de multa de transferência, onde a base de cálculo será o valor do imóvel na época da lavratura do título 
de transferência, aplicando-se a atualização monetária por meio do Indice de Preço ao Consumidor 
Amplo – IPCA. 
 
§3º Caso o fato gerador do laudêmio seja anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.240 de 2015, as 
benfeitorias serão consideradas na avaliação. 
 
Art. 39. O valor do domínio útil de terreno da União, corresponderá a 83% (oitenta e três por cento) do 

valor do domínio pleno do terreno, nos termos do art. 103, §2o, do Decreto-Lei no 9.760, de 1946. 

Parágrafo único. Se o terreno avaliado for parte da União e parte alodial, a avaliação será realizada para 
o imóvel como um todo, conforme art. 20 desta IN. 
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Art. 40. Para a determinação do valor na remição do foro (venda do domínio direto), quando autorizada, 
o valor considerado será igual a 17% (dezessete por cento) do valor do domínio pleno do terreno. 
 
Art. 41. Para a determinação do valor de base para cálculo de taxas de ocupação e foros, considerar-se-
á o valor do domínio pleno do terreno da União. 
 
Art. 42. Para a determinação da base para cálculo do laudêmio observar-se-á o valor do domínio pleno 
do terreno da União, excluídas as benfeitorias, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei no 2.398, de 1987. 
 
Art. 43. Para a determinação do valor de imóvel parcialmente da União e parcialmente alodial, a 
proporcionalidade (r) a ser adotada corresponde à razão entre a área do terreno da União (Atu) e a área 
do terreno total (Att). 
 
§1º Nos casos de benfeitorias localizadas parcialmente na área de terreno da União será adotada a 
proporcionalidade referida. 
 
§2º As informações a respeito da localização das benfeitorias em área alodial ou da União, constantes 
dos registros da SPU, poderão ser revistas e corrigidas por requerimento do interessado, devidamente 
justificado, mediante apresentação de documentação comprobatória ou por iniciativa da própria SPU. 
 
Art. 44. Na inexistência de matrícula individualizada no Cartório de Registro de Imóveis, as áreas que 
integram loteamentos e condomínios devem ser consideradas globalmente, excluindo-se as áreas 
afetadas ao uso comum do povo. 
 
§1º Somente após o registro do empreendimento no Cartório de Registro de Imóveis competente, com a 
correspondente abertura de matrículas individualizadas, as unidades serão avaliadas individualmente, 
ainda que não estejam vendidas. 
 
§2º Para os empreendimentos já registrados no Cartório de Registro de Imóveis, cujas matrículas 
individualizadas tenham sido abertas, mas não regularizados perante a SPU, as unidades serão também 
avaliadas individualmente. 
 
Art. 45. No caso específico de condomínio, o imóvel será avaliado como um todo (área privativa, 
acrescida da área comum), e a cada unidade corresponderá parcela proporcional a sua fração ideal em 
relação à área da União. 
 
Art. 46. Para a fixação dos valores de laudêmio deverá ser utilizada a Ficha de Cálculo de Laudêmio – 
FCL, expedida pelo sistema corporativo da SPU. 
 

Seção VII 

Dos Arrendamentos e Locações 

 

Art. 47. Os valores das locações e arrendamentos deverão ser fixados de acordo com o mercado 
imobiliário local, por meio de laudo de avaliação. 
 
§1º Para avaliação das locações de bens deverá ser utilizado o método comparativo direto de dados de 
mercado locativo. 
 
§2º Para avaliação dos arrendamentos de bens poderá ser utilizado o método da renda. 
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§3º Mediante justificativa do avaliador poderá ser adotada outra metodologia prevista na NBR 14.653 e 
suas partes. 
 
Art. 48. No caso de locações ou arrendamentos de imóveis rurais da União para atividades agropecuárias, 
a avaliação poderá ser feita com base na renda, através de pesquisa atualizada de preços obtidos pelas 
cotações da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária- EMBRAPA, Empresa de Assistência Técnica 
e Extensão Rural - EMATER ou outros órgãos especializados no assunto. 
 
 

CAPÍTULO IV 

Dos Procedimentos Gerais Seção I 

Da Vistoria Técnica 
 
Art. 49. A vistoria é uma atividade fundamental para a avaliação, visando caracterizar o imóvel avaliando 
e o contexto imobiliário em que está inserido, resultando na adequada orientação da coleta de dados. 
 
Art. 50. Não sendo possível a realização da vistoria, o técnico responsável deverá justificar na avaliação. 
 

Seção II 

Do Banco De Dados 
 
Art. 51. Com o objetivo de fornecer subsídios para as avaliações, cada Superintendência do Patrimônio 
da União promoverá a construção de um banco de dados imobiliários no âmbito de sua circunscrição, 
cujos valores deverão ser expressos em moeda nacional. 
 
Art. 52. A coleta de dados relativos ao valor do imóvel far-se-á por meio de pesquisa de mercado, 
mediante consulta a: 
 
I - corretores de imóveis;  

II - prefeituras; 

III  - cartórios; 
 
IV  - corretores locais; 
 
V - anúncios classificados em jornais;  

VI - revistas e periódicos especializados; 

VII - base de dados dos sistemas corporativos da SPU; e  

VIII - outras fontes pertinentes. 

Seção III 
Da Planta De Valores Genéricos - PVG 

 
Art. 53. É competência das Superintendências do Patrimônio da União manter a gestão da PVG nos 
sistemas corporativos da SPU para fins de definição do valor de domínio pleno dos imóveis da União. 

Instrução Normativa nº 5/2018 (0678846)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 366



  

 
Art. 54. O valor de domínio pleno a ser atualizado na base dos sistemas corporativos da SPU, para fins 
de cobrança de foro, taxa de ocupação, laudêmios e de outras receitas extraordinárias serão obtidos de 
acordo com o artigo 1º do Decreto -Lei nº 2398, de 21 de dezembro de 1987 e do artigo 11-B da Lei nº 
9.636, de 15 de maio de 1998, ou dispositivo legal que vier a substituí-los. 
 
§1º Os dados necessários para a atualização da PVG deverão ser obtidos pela SPU da seguinte forma:  

I - junto aos Municípios e ao Distrito Federal para as áreas urbanas por meio do valor venal; e 

II - junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, para as áreas rurais por 
meio do valor da terra nua. 
 
§2º. A adoção do valor venal fornecido pelos municípios a ser adotado pela SPU na atualização da PVG, 
obedecerá os condicionantes regulamentados pelo Decreto nº 9354, de 25 de abril de 2018, ou dispositivo 
legal que vier a substituí-lo. 
 
§3º. A adoção do valor da terra nua fornecido pelo INCRA a ser adotado pela SPU na atualização da 
PVG, obedecerá a confirmação de que a área em análise denomina-se como rural. 
 
Art. 55. Para a elaboração ou atualização da PVG na base dos sistemas corporativos da SPU, para fins 
de cobrança de foro, taxa de ocupação, laudêmio e de outras receitas extraordinárias recomenda-se que 
as superintendências adotem as seguintes etapas: 
 
I - instituição de uma comissão específica de PVG; 
 
II  - definição dos objetivos e abrangência dos trabalhos; 
 
III  - recepção e análise dos valores venais de terreno e terra nua fornecidos pelos Município ou INCRA;  

IV  - validação dos resultados; 

V - publicidade dos trabalhos; 
 
VI  - inserção dos valores atualizados nos sistemas corporativos da SPU; e  

VII - elaboração de relatório final da comissão com o trabalho realizado. 

Parágrafo único. A depender do caso específico, algumas etapas poderão ser adicionadas ou suprimidas, 
quando observadas as devidas justificativas do setor responsável. 
 
Art. 56. As superintendências obrigatoriamente deverão dar publicidade às atualizações, minimamente 
informando os valores ou percentuais relativos aos trechos cadastrados no sistema corporativo da SPU 
na qual será disponibilizado em seu no sítio eletrônico oficial. 
 
Art. 57. Durante a realização de trabalhos que visem à elaboração ou à atualização da PVG, a Unidade 
Central da SPU poderá solicitar o envio de relatórios preliminares, que ao serem analisados, poderão 
resultar em novas orientações. 
 
Parágrafo único. Independentemente do relatório preliminar, a Unidade Central, poderá sugerir 
antecipadamente o universo de atualização e os percentuais ou valores de atualização, em observância 
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das políticas específicas afetas ao tema. 
 
Art. 58. Após análise da Unidade Central, cada superintendência fará as devidas complementações onde 
couber para homologação da PVG, seguida da elaboração de um relatório final que deverá ser mantido 
em arquivo digital nas superintendências para eventuais consultas e auditoria. 
 
Art. 59. A publicação contendo as informações gerais sobre a atualização da PVG no respectivo exercício 
será feita em portaria específica no Diário Oficial da União, assinada pelo Secretário da SPU. 
 

§1o A publicação será feita preferencialmente em prazo de até 2 (dois) meses antes da 1ª cota ou cota 
única referente ao pagamento de foro e da taxa de ocupação. 
 

§2º Além da providência contida no §1o deste artigo, a Superintendência do Patrimônio da União deverá 
dar ampla publicidade ao processo de atualização da PVG, buscando formas alternativas de divulgação. 
 
§3º O processo de publicação e alimentação da PVG nos sistemas corporativos da SPU deverá obedecer 
aos demais ritos necessários, convenientes a cada exercício sendo definido pelos departamentos 
competentes, a considerar a emissão prévia, entre outros. 
 
§4º A unidade central poderá definir outras formas de publicitar os valores ou percentuais de atualização, 
em observância das políticas específicas ao tema. 
 

Seção IV 

Dos Trechos e Regiões Específicos da Planta de Valores Genéricos- PVG 
 
Art. 60.  O procedimento de cadastramento e atualização de trechos para fins de remição do aforamento 
ou a venda do domínio pleno ou útil, bem como nas cessões onerosas que culminem em empreendimentos 
com forte exploração comercial, ou tratando-se de imóveis atípicos, deverão ser realizadas de forma mais 
acurada pela respectiva comissão de PVG nas Superintendências. 
 
§1º Constatada a conveniência e oportunidade da União em promover a remição do aforamento, venda do 
domínio pleno ou útil ou cessão onerosa de trecho ou região específica, deverá a designada comissão da 
PVG verificar se os valores inseridos nos trechos originalmente cadastrados na base dos sistemas 
corporativos da SPU encontram-se atualizados com a média dos valores de mercado para aquele trecho 
ou região. 
 
§2º A confirmação de que o valor inserido nos trechos originalmente cadastrados na base dos sistemas 
corporativos da SPU será feito mediante comparação com dados de mercados contemporâneos, através de 
pesquisa direta, aceitando o valor da PVG, caso seu valor esteja dentro do campo de arbítrio de 15% do 
valor médio encontrado na pesquisa. 
 
§3º No caso da PVG original do Sistema da SPU estar desatualizado com os dados de mercado, conforme 
observados no parágrafo anterior, a atribuição do valor do metro quadrado do terreno, deverá ser aquele 
proveniente do tratamento estatístico com dados comparativos de mercado para o trecho ou região 
destacada. 
 
Art. 61. Para os casos de trechos ou regiões com edificações consolidadas e na ausência de terrenos 
disponíveis, a atribuição do metro quadrado do terreno será feita com base num estudo técnico 
devidamente justificado, de acordo com as normas vigentes de avaliação, específica para o trecho ou 
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região em análise. 
 
Art. 62. Recomenda-se que as Comissões de PVG elaborem relatório final com o resultado dos trabalhos 
realizados. 

Parágrafo Único. As atualizações da PVG para fins de remição do aforamento ou a venda do domínio 
pleno ou útil por trecho ou região, bem como nas cessões onerosas que culminem em empreendimentos 
com forte exploração comercial, deverão ser realizadas por demanda específica, cujo prazo de validade 
após sua conclusão deverá obedecer ao estabelecido no artigo 30 desta IN. 
 
Art 63. Para atribuição do valor do metro quadrado do terreno, nos casos de cessão onerosa com forte 
exploração comercial e considerados atípicos, a Comissão de PVG deverá observar o impacto e a 
relevância do empreendimento no entorno de forma a garantir que estes valores obedeçam na maior 
proximidade a média dos valores praticados pelo mercado, e torne justificável a valoração do trecho 
específico dissociado dos valores dispostos nos trechos contíguos. 
 
Parágrafo único. O s trechos específicos devem ser cadastrados para os imóveis atípicos, uma vez 
considerados pela SPU como grandes centros comerciais (shopping centers), complexos industriais, 
equipamentos que englobem todo um logradouro ou quadra, dentre outros. 
 
 

Seção V 
 

Da Revisão de Valores 
 
Art. 64. Os pedidos de revisão de valores serão requeridos no âmbito das superintendências, devendo 
ser observada a Portaria nº 8.700, de 27 de agosto de 2018, ou dispositivo legal que vier a substituí-la. 
 
Art. 65. Os pedidos que façam referência ao valor fixado para o imóvel deverão ser analisados pela área 
técnica responsável de cada Superintendência, de forma a verificar se os valores cadastrados na base da 
SPU estão compatíveis com o praticado no mercado. 
 
Art. 66. Após análise do pedido de revisão de valores, a Superintendência comunicará sua decisão ao 
interessado que poderá, no prazo de 30 (trinta) dias, interpor recurso administrativo. 
 
§1º A decisão a que se refere o caput deverá ser fundamentada, cabendo à Superintendência apontar ao 
interessado a deficiência que ensejou o indeferimento do pedido, de modo a possibilitar que o recurso 
eventualmente apresentado contenha os acertos devidos. 
 
§2º Caso entenda que o recurso não contem fato novo ou apresente argumentação descabida, a 
Superintendência não reconsiderará a sua decisão e enviará a peça para análise da instância 
administrativa superior. 
 

Seção VI 

Da Homologação 
 
Art. 67. As avaliações de imóveis efetuadas por terceiros deverão ser submetidas à apreciação da 
área técnica da unidade gestora responsável pelo imóvel da União para que subsidie o respectivo 
Superintendente ou autoridade responsável da unidade gestora quanto à homologação, em 
observância das normas técnicas. 
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§1º A análise com vistas à homologação deverá ser realizada por técnico habilitado de modo a observar 
o enquadramento do laudo analisado no que preconiza a Norma Brasileira de Avaliação de Bens da 
ABNT-NBR 14.653 e/ou do relatório de referência a que se refere esta IN, observando-se ainda o que 
dispõem os arts. 7º e 8º. 
 
§2º A Nota Técnica específica será elaborada a fim de subsidiar o respectivo Superintendente ou 
autoridade responsável da unidade gestora quanto à homologação da avaliação, devendo-se analisar, 
independentemente da metodologia adotada, os seguintes aspectos: 
 
I - a identificação da pessoa física ou jurídica e/ou seu representante legal que solicitou o serviço;  

II - o objetivo e finalidade da avaliação; 

III  - a identificação e caracterização do bem avaliando; 
 
IV  - a verificação da metodologia utilizada e sua justificativa; 
 
V - a especificação da avaliação quanto à indicação dos graus de fundamentação e precisão atingidos, 
confirmando-os quando couber, com a exibição das tabelas previstas da NBR 14.653, devidamente 
pontudas, em consonância com a metodologia adotada no laudo; 
 
VI  - a qualificação legal completa e assinatura do(s) profissional (is) responsável (is) pela avaliação; 
 
VII  - a conferência da validade da avaliação em observância às orientações vigentes da SPU, dentre 
elas:  

apresentação do gráfico “preços observados versus valores estimados pelo modelo, conforme item 
8.2.1.4.1 da NBR 14.653-2; 
 
quando da utilização do Tratamento de Dados por Fatores, deverá apresentar a sua validação 
(publicações de entidades técnicas reconhecidas ou deduzidos ou referendados pelo próprio avaliador), 
conforme item 
8.2.1.4.2 da NBR 14.653-2; 
 
em caso de existência de “outliers”, deverá apresentar análise de aceitação; 
 
se o coeficiente de correlação for inferior a 0,75 para os laudos de avaliação elaborados com 
tratamento científico de dados de mercado, deverá ser justificado; e 
 
caso a correlação entre as variáveis independentes seja superior a 0,84, deverá apresentar 

justificativas.  

VIII - a verificação quanto ao recolhimento da ART, quando for o caso; 

IX  - a verificação quanto ao tratamento dos dados e identificação do resultado, explicitação do 
campo de arbítrio e intervalos de confiança, se for o caso, e justificativas para o resultado adotado; e 
 
X - a confirmação do valor determinado na equação apresentada. 
 
§ 3º Independentemente da homologação da SPU, o valor atribuído é de inteira responsabilidade do 
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avaliador responsável pelo laudo. 
 
Art. 68. Prescindem de homologação da SPU: 
 
I - as avaliações efetuadas por servidores habilitados das unidades gestoras;  

II - as avaliações atribuídas por ato legal à Caixa Econômica Federal; 

III  - as avaliações realizadas por militares ou servidores civis habilitados das forças armadas; 
 
IV  - as avaliações para locação de imóvel de terceiros por órgão da Administração Pública Federal; 
 
V - as avaliações para aquisição ou locação de imóvel no exterior, a serem providenciadas pelo órgão 
que nele se instalará ou no outro hierarquicamente superior, o qual deverá atestar que o laudo observou 
as normas técnicas locais; 
 
VI  - e as avaliações elaboradas por ente público para fins de doação de imóvel à União. 
 
Art. 69. As avaliações necessárias ao aforamento de áreas da União, abrangidas pelo art. 12, da Lei no 

9.636, de 1998, quando efetuadas por terceiros, serão homologadas pela SPU ou Caixa Econômica 
Federal, incumbindo tal encargo a quem tenha contratado os correspondentes serviços. 
 
 
 

CAPÍTULO V 
 

Das Disposições Gerais 
 
Art. 70. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 71. Ficam revogadas a Instrução Normativa nº 2/2017 e as demais disposições em contrário. 
 
 

SIDRACK DE OLIVEIRA CORREIA NETO 
 

Secretário do Patrimônio da União 
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 20/04/2018 | Edição: 76 | Seção: 1 | Página: 117

Órgão: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão/Secretaria do Patrimônio da União

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 11 DE ABRIL DE 2018

Orienta as Superintendências do Patrimônio da União sobre os

procedimentos a serem adotados nos requerimentos de

compras e recebimento de imóveis por doação, por órgãos

integrantes dos Poderes da República, quando utilizados

recursos próprios do requerente

O SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso da atribuição que lhe confere o disposto no art. 31 do Decreto nº

9.035, de 20 de abril de 2017, e com fundamento no Princípio Constitucional da Independência e Harmonia

entre os Poderes, disposto no art. 2º da Constituição Federal, resolve:

Art. 1° Esta Orientação Normativa tem o objetivo de orientar as Superintendências do Patrimônio

da União sobre os procedimentos que deverão ser adotados quando forem requeridas aquisições de

imóveis por compra, por Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, e por recebimento por doação com

ou sem encargos em favor da União, abrangendo todos os Poderes da República.

Art. 2º Não serão aplicados os dispositivos da Instrução Normativa nº 22, de 22 de fevereiro de

2017, aos procedimentos para compra e recebimento por doação de imóveis em benefício de órgãos dos

Poderes Legislativo e Judiciário, cabendo ao interessado na aquisição autuar o processo administrativo,

com observância, no que couber, às formalidades exigidas e obediência aos preceitos legais que regem a

matéria, respondendo este por eventuais irregularidades.

Art. 3º Os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário não dependem da autorização da

Secretaria do Patrimônio da União para as aquisições de imóveis mediante compra ou para recebimento

por doação, com ou sem encargo.

Art. 4º Em virtude da competência da Secretaria do Patrimônio da União como gestora do

Patrimônio imobiliário da União, a lavratura do contrato se dará no âmbito da SPU/UF, regra aplicável a

todos os Poderes da União.

§1º A União, representada pela Secretaria do Patrimônio da União, por meio de seu (sua)

Superintendente do Patrimônio da União do Estado onde se localizar o imóvel, figurará como compradora

nos contratos de compra e venda de imóveis adquiridos por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário,

com interveniência do órgão requerente, por meio da sua autoridade máxima ou autoridade delegada.

§2º Os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário poderão seguir o modelo de contrato de

compra e venda constante do Anexo II desta ON.

§3º A lavratura do contrato de que trata o caput deste artigo estará condicionada à

apresentação da declaração constante no Anexo I, no caso de aquisição por compra, ou Anexo III, no caso

de aquisição por recebimento em doação, assinadas pela autoridade máxima do órgão requerente ou por

autoridade delegada, desde que apresentado o instrumento de delegação.

Art. 5º Após a lavratura do contrato, compete à respectiva Superintendência do Patrimônio da

União incorporar o imóvel adquirido ao patrimônio da União, compreendendo ao ato de registro em

Cartório em nome da União Federal, com CNPJ da respectiva SPU/UF, e cadastro no sistema corporativo.

Parágrafo único. O órgão interessado na aquisição do imóvel disponibilizará à SPU/UF os

documentos constantes do processo administrativo que forem necessários ao procedimento de

incorporação do imóvel ao patrimônio da União.
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Art. 6º Na aquisição de imóvel por recebimento em doação com encargos, o cumprimento do

encargo impossibilitará a reversão do imóvel ao doador mesmo que o órgão beneficiado pela doação não

esteja mais utilizando-se do bem doado.

Art. 7º Nas aquisições de imóveis por compra ou recebimento em doação destinados à

utilização por órgão do Poder Executivo, permanecem os procedimentos estabelecidos na Instrução

Normativa nº 22, de 22 de fevereiro de 2017.

Parágrafo único. Caso a doação de que trata o caput seja com encargo, deverá ser utilizado o

modelo de contrato constante no Anexo IV desta ON.

Art. 8º Essa Orientação Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

SIDRACK DE OLIVEIRA CORREIA NETO

ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR PROCEDIMENTOS PARA COMPRA

Na qualidade de representante legal do .................... [nome por extenso do órgão requerente],

nomeado pela Portaria .......... [inserir número e data da Portaria de nomeação ou, se for o caso, Portaria de

delegação] DECLARO que :

I - Foram cumpridos todos os dispositivos legalmente necessários para a aquisição, mediante

compra, do imóvel localizado em ........... [inserir o endereço do imóvel];

II - O ........... [inserir nome do órgão] assume toda responsabilidade, inclusive perante os Órgãos

de Controle, por qualquer irregularidade que venha a ser identificada no processo administrativo da

compra do imóvel;

III - A minuta do contrato de compra e venda encontra-se em condições de ser lavrada e

assinada pela Secretaria do Patrimônio da União - SPU, tendo sido está aprovada pelo órgão de

assessoramento jurídico deste Órgão;

IV - Foi verificado que o vendedor é parte legalmente capaz ou está devidamente representado

para a assinatura do contrato de compra e venda;

V - O imóvel encontra-se adequadamente identificado e caracterizado e em condições de ser

levado a registro em nome da União Federal;

VI - O imóvel acha-se livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus judiciais, hipoteca legal

ou convencional ou, ainda, qualquer outro ônus real;

VII - Este órgão apresenta capacidade para cumprimento das condições de pagamento

acordadas doador;

VIII - O imóvel apresenta a possibilidade de aproveitamento de interesse público, devidamente

justificado no processo administrativo de responsabilidade deste órgão, não tendo sido constatadas

restrições ou impedimentos capazes de afetar direitos de terceiros ou a utilização do próprio bem;

IX - Declaro, ainda, ciência de que a Secretaria do Patrimônio da União poderá solicitar outros

documentos que se façam necessários para efetivação do registro cartorial.

X - Apresento, em anexo, a seguinte documentação:

a) Portaria de nomeação ou instrumento de delegação do representante legal desse órgão;

b) Memorial descritivo assinado por profissional habilitado;

c) Plantas de situação e localização do terreno e construções assinadas por profissional

habilitado;

d) Certidão de inteiro teor da matrícula;

e) Cópia dos extratos de publicação do edital de licitação e da sua homologação, ou ainda da

dispensa de licitação, quando for o caso;

f) Declaração de regularidade condominial, quando for o caso;

g) Certidões referentes aos tributos que incidam sobre o imóvel;
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h) Certificado de Cadastro emitido pela INCRA, com a prova de quitação do ITR, quando imóvel

rural;

i) Certidões negativas de ônus, gravames e de distribuição de ações reais e reipersecutórias

relativas ao imóvel;

j) Contrato de compra e venda aprovada pelo órgão de assessoramento jurídico competente;

k) Documentos do proponente vendedor (cópia autenticada do RG e CPF, se pessoa física;

comprovante de residência; certidão de depósito ou de registro dos respectivos contratos e atos

constitutivos e cópia autenticada dos documentos comprobatórios de sua representação legal e de sua

inscrição no CNPJ, se pessoa jurídica; certidão de casamento e CPF do cônjuge, se casado; certidão de

feitos ajuizados - cível estadual/federal e trabalhista; certidão negativa de débitos relativa a contribuições

previdenciárias -CND/INSS, se pessoa jurídica; certidão negativa de interdição fornecida pelo Cartório de

Registro Civil)

[Representante legal do órgão requerente]

___________________________________________________________________________________

[Cargo/função]

[Nome do órgão requerente]

ANEXO II

MODELO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA SUGERIDO ÀS COMPRAS DE IMÓVEL POR

ÓRGÃOS DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO DA UNIÃO

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM FORÇA DE ESCRITURA PÚBLICA que o (a)

...................... [vendedor] faz à UNIÃO, cujo objeto consiste no imóvel situado na(o) ....................., Município de

..............................., Estado do(a) .........................................., conforme Processo Administrativo nº ............................

Por este instrumento contratual, com força de escritura pública, na forma do art. 74 do Decreto-

lei n° 9.760, de 5 de setembro de 1946, lavrado na Superintendência do Patrimônio da União [em/no/na]

[estado de localização do imóvel; DF, se localizado no exterior], as partes adiante mencionadas e

qualificadas têm, entre si, justo e contratado as operações de compra e venda de imóvel, conforme

elementos constantes nos processos administrativos [nº processo autuado pelo órgão requerente] e [nº do

processo autuado na SPU/UF], mediante cláusulas, termos e condições seguintes:

A- QUALIFICAÇÃO DAS PARTES

A1- VENDEDOR (ES):

[se pessoa jurídica]

[RAZÃO SOCIAL],CNPJ nº[nº CNPJ],sediada na[logradouro], [nome do Município],

[nome do Estado],representada neste ato por:

[NOME REPRESENTANTE LEGAL], CPF nº [CPF],RG nº[RG], [órgão expedidor]/[UF

emissora],emitida em[data de emissão], [nacionalidade],[estado civil com regime

de bens, se casado; se união estável, informar "convivente em união estável"],

[profissão], nascido em [data de nascimento],residente e domiciliado

na[rua/quadra/avenida], nº [número logradouro], [Nome município], [Nome

Estado]

Dados complementares: [se não houver dados complementares de qualificação,

este campo não deve aparecer no contrato]

[se pessoa física]

[NOME], CPF nº [CPF],RG nº[RG], [órgão expedidor]/[UF emissora],emitida

em[data de emissão], [nacionalidade],[estado civil com regime de bens, se

casado; se união estável, informar "convivente em união estável"], [profissão],

nascido em [data de nascimento],residente e domiciliado

na[rua/quadra/avenida], nº [número logradouro], [Nome município], [Nome

Estado

Dados complementares: [se não houver dados complementares de qualificação,

este campo não deve aparecer no contrato]

CÔNJUGE/CONVIVENTE:[se o vendedor for casado ou viver sob união estável,

excluído aquele sob o regime de separação total]

[NOME], CPF nº [CPF],RG nº[RG], [órgão expedidor] / [UF emissora],emitida

em[data de emissão], [nacionalidade], [profissão], nascido em [data de

nascimento],residente e domiciliado na[rua/quadra/avenida], nº [número

logradouro], [Nome município], [Nome Estado]
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Dados complementares: [se não houver dados complementares de qualificação,

este campo não deve aparecer no contrato]

PROCURADOR:[se houver]

[NOME], CPF nº [CPF],RG nº[RG], [órgão expedidor]/[UF emissora],emitida

em[data de emissão], [nacionalidade], [estado civil],nascido em[data de

nascimento], [profissão],residente e domiciliado na[rua/quadra/avenida], nº

[número logradouro], [Nome município], [Nome Estado],representante do

vendedor neste ato, conforme procuração lavrada em[data],no Cartório de

Notas[nome do Cartório de Notas].

Dados complementares: [se não houver dados complementares de qualificação,

este campo não deve aparecer no contrato]

REPRESENTANTE/ASSISTENTE LEGAL:[se o vendedor for absolutamente ou

relativamente incapaz]

[NOME], CPF nº [CPF],RG nº[RG], [órgão expedidor]/[UF emissora],emitida

em[data de emissão], [nacionalidade], [estado civil],nascido em[data de

nascimento], [profissão],residente e domiciliado na[rua/quadra/avenida], nº

[número logradouro], [Nome município], [Nome Estado],

representante do vendedor neste ato, autorizado mediante o alvará judicial

expedido em[data]pelo(a)[nome do juízo ou órgão expedidor], nos autos do

processo nº[nº processo judicial em que foi concedido o alvará].

Dados complementares: [se não houver dados complementares de qualificação,

este campo não deve aparecer no contrato]

A2 - COMPRADORA

UNIÃO , pessoa jurídica de direito público interno, por meio da Secretaria do

Patrimônio da União, CNPJ[CNPJ da SPU/UF]

representada neste ato [pelo/pela] Superintendente do Patrimônio da União

no Estado[de/do/da] [nome Unidade Federativa], CPF nº[CPF],RG nº[RG ],

[órgão expedidor]/[UF emissora],emitida em[data de emissão],Matrícula SIAPE

nº[SIAPE],

residente e domiciliado na[rua/quadra/avenida], nº [número logradouro],

[Nome município], [Nome Estado], nomeado através da Portaria SE/MP nº[nº

portaria],publicada no DOU em[data publicação], Seção 1, página[nº.],

mediante competência atribuída pela Portaria SPU n° 40, de 18 de março de

2009, publicada no Diário Oficial da União em 20 de março de 2009, na Seção

2, página 43, com a interveniência do[nome do órgão requerente], representado

neste ato pelo[nome da autoridade máxima ou autoridade delegada do órgão

requerente], CPF nº[CPF],RG nº[RG ], [órgão expedidor]

[UF emissora],emitida em[data de emissão],Matrícula SIAPE nº[SIAPE],residente

e domiciliado na[rua/quadra/avenida], nº [número logradouro], [nome

município], [Unidade Federativa], nomeado através da Portaria[órgão expedidor

e nº portaria],publicada no DOU em[data publicação], Seção 1, página[nº.].

B - DESCRIÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO

B1- NATUREZA: [se imóvel urbano ou rural]

B2 - Nº INSCRIÇÃO MUNICIPAL [se urbano] / Nº CNIR [se rural]:

B3- LOCALIZAÇÃO: [Logradouro], [nº],[complemento], [Município], [Estado]

B4- ÁREA DO TERRENO :[área]m²

B5- ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL :[área]m²

B6- CARTÓRIO : [ Nome do Cartório, gerado a partir da informação do código]

B6-

MATRÍCULA: [nº

da matrícula do

imóvel no

Cartório]

B7- MEMORIAL DESCRITIVO: [descrever o memorial do terreno em

coordenadas geográficas e o memorial da construção, se houver]

C - VALOR DE VENDA DO IMÓVEL E FORMA DE PAGAMENTO

C1 - VALOR AJUSTADO (R$):

C1.1 VALOR DO TERRENO (R$)

C1.2 - VALOR

DA ÁREA

CONSTRUÍDA

(R$)

C1.3 -

VALOR

TOTAL

DO

IMÓVEL

(R$)

C2- FONTE ORÇAMENTÁRIA

C2.1 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

C2.2 - PROGRAMA:

C2.3 - AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
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C2.4 - PLANO ORÇAMENTÁRIO:

C2.5 - VALOR:

C3- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

C3.1 MODALIDADE:[À vista/Parcelamento] [se parcelamento, necessidade de

incluir cláusula]

C3.2 SINAL (R$):

C3.3 NÚMERO DE PARCELAS (R$):

CLÁUSULA PRIMEIRA - O(s) VENDEDOR (ES) declara(m)-se proprietário(os) e legítimo(s)

possuidor(es) do imóvel descrito na letra "B" deste contrato, completamente livre e desembaraçado de

todo e qualquer ônus judicial ou extrajudicial, hipoteca legal ou convencional, foro ou pensão, inclusive

quaisquer ônus reais ou ações de caráter pessoal reipersecutório que possam de alguma forma prejudicar

o negócio realizado pelo presente instrumento, e, por força deste, transmite à COMPRADORA toda posse,

domínio, direito e ação sobre o imóvel ora vendido, obrigando-se por si, seus herdeiros e sucessores, a

fazer a presente venda sempre firme, boa e valiosa e, ainda, a responder pela evicção de direito, para que

do imóvel a COMPRADORA goze e livremente disponha como seu desta data em diante. A COMPRADORA

declara aceitar a presente compra e venda nos termos em que é efetivada.

CLÁUSULA SEGUNDA - Declara a COMPRADORA que tem plena ciência das condições,

características e estado de conservação do imóvel descrito e caracterizado neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - O(s) VENDEDOR (ES) compromete(m)-se a arcar com o pagamento de

quaisquer tributos que venham a incidir sobre o imóvel até o momento que antecede o registro deste

título aquisitivo.

CLÁUSULA QUARTA - Fica eleito o respectivo foro competente da Justiça Federal, com

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do

presente instrumento contratual.

CLÁUSULA QUINTA - O presente contrato de compra e venda é definitivo e irretratável, estando

apto a ser levado ao registro imobiliário, ressaltando-se, contudo, que por força da presente condição

resolutiva, na forma do que autoriza o art. 474 combinado com o art. 475 do Código Civil Brasileiro, a

presente avença de compra e venda restará resolvida de pleno direito caso a COMPRADORA não salde o

preço de venda estabelecido neste instrumento.

CLÁUSULA SEXTA - A COMPRADORA apresentará ao OUTORGANTE VENDEDOR exemplar

deste instrumento, com comprovante de seu registro em nome da União Federal, com CNPJ da

Superintendência do Patrimônio da União no Estado [de/do/da] [nome Unidade Federativa], no

competente Registro de Imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir da data de assinatura deste

Contrato, ressalvada a hipótese de impedimento ou obstáculo apresentado pelo respectivo Oficial de

Registros Públicos.

§ 1º Na hipótese de impedimento ou obstáculo apresentado pelo Oficial de Registros Públicos,

em virtude de irregularidade antecedente à data de assinatura deste Contrato, compromete-se o

OUTORGANTE VENDEDOR, desde já com a autorização expressa da COMPRADORA, a sanar as pendências

apresentadas no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado do término do prazo a que se refere o caput

desta Cláusula, prorrogável por igual e sucessivo período a critério da União, de modo que o título venha a

ser registrado.

§ 2º Transcorrido o prazo previsto no Parágrafo Primeiro desta Cláusula sem que haja resolução

dos impeditivos e/ou sanados os obstáculos, o contrato de compra e venda estará rescindido de pleno

direito, independentemente de ato especial, responsabilizando-se a OUTORGANTE VENDEDORA a restituir

os valores pagos pela OUTORGADA COMPRADORA, com as devidas correções.

E por assim estarem convencionados e se declararem ajustados, assinam o(s) VENDEDOR (ES), a

COMPRADORA, por meio da Secretaria do Patrimônio da União no Estado [de/do/da] [nome Unidade

Federativa] com interveniência [de/do/da] [nome do órgão requerente] , que depois de lido e achado

conforme o presente instrumento, valendo o mesmo como escritura pública, de acordo com o art. 74 do

Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946.

[Local], [data de assinatura por extenso]
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[Nome do vendedor ou do seu representante]

______________________________________________

OUTORGANTE VENDEDOR

[Nome do Superintendente]

_______________________________________________

Superintendente do Patrimônio da União [de/do/da/em] [UF]

OUTORGANTE COMPRADORA

[Nome da autoridade máxima ou autoridade delegada do órgão requerente]

_______________________________________________

[Cargo/função] [de/do/da] [nome do órgão]

INTERVENIENTE

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR PROCEDIMENTOS PARA

RECEBIMENTO POR DOAÇÃO

Na qualidade de representante legal do .................... [nome por extenso do órgão requerente],

nomeado pela Portaria .......... [inserir número e data da Portaria de nomeação ou, se for o caso, Portaria de

delegação] DECLARO que:

I - Foram cumpridos todos os dispositivos legalmente necessários para a aquisição, mediante

recebimento por doação, do imóvel localizado em ........... [inserir o endereço do imóvel];

II - O ................................... [inserir nome do órgão] assume toda responsabilidade, inclusive perante os

Órgãos de Controle, por qualquer irregularidade que venha a ser identificada no processo administrativo

do recebimento por doação do imóvel;

III - A minuta do contrato de doação encontra-se em condições de ser lavrada e assinada pela

Secretaria do Patrimônio da União - SPU, tendo sido esta aprovada pelo órgão de assessoramento jurídico

deste Órgão;

IV - Foi verificado que o doador é parte legalmente capaz ou está devidamente representado

para a assinatura do contrato de doação;

V - O imóvel encontra-se adequadamente identificado e caracterizado, inclusive no ato

autorizativo de doação (quando o doador for ente/entidade da Administração Pública), e encontra-se em

condições de ser registrado em nome da União, utilizando-se no ato o CNPJ da respectiva SPU/UF;

VI - O imóvel acha-se livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus judiciais, hipoteca legal

ou convencional ou, ainda, qualquer outro ônus real;

VII - Este órgão apresenta capacidade para cumprimento dos encargos e condições

estabelecidas pelo doador, bem como responsabiliza-se por quaisquer despesas decorrentes da aplicação

do §2º, do art. 1º do Decreto 93.240/1986, se for o caso;

VIII - O imóvel ofertado apresenta a possibilidade de aproveitamento de interesse público, não

tendo sido constatadas restrições ou impedimentos capazes de afetar direitos de terceiros ou a utilização

do próprio bem;

IX - A doação proposta em favor da União apresenta interesse público, devidamente justificado

no processo administrativo de responsabilidade deste órgão, estando ela de acordo com a legislação

autorizativa da doação ....... [estadual ou municipal, quando proposta por ente/entidade da Administração

Pública de outra esfera de governo];

X - Declaro, ainda, ciência de que a Secretaria do Patrimônio da União poderá solicitar outros

documentos que se façam necessários para efetivação do registro cartorial.

XI - Apresento, em anexo, a seguinte documentação:

a) Portaria de nomeação ou instrumento de delegação do representante legal deste órgão;
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b) Memorial descritivo assinado por profissional habilitado;

c) Plantas de situação e localização do terreno e construções assinadas por profissional

habilitado;

d) Relatório fotográfico;

e) Certidão de inteiro teor da matrícula;

f) Ato autorizativo da doação (lei, decreto, portaria etc.), quando o proponente doador for

ente/entidade da Administração Pública;

g) Declaração de regularidade condominial, quando for o caso;

h) Certidões referentes aos tributos que incidam sobre o imóvel;

i) Certificado de Cadastro emitido pela INCRA, com a prova de quitação do ITR, quando imóvel

rural;

j) Certidão negativa de ônus reais e ações reipersecutórias;

k) Contrato de doação aprovada pelo órgão de assessoramento jurídico competente;

l) Documentos do proponente doador (cópia autenticada do RG e CPF, se pessoa física; certidão

de depósito ou de registro dos respectivos contratos e atos constitutivos e cópia autenticada dos

documentos comprobatórios de sua representação legal e de sua inscrição no CNPJ, se pessoa jurídica;

certidão de casamento e CPF do cônjuge, se casado; certidão negativa de débitos relativa a contribuições

previdenciárias -CND/INSS, se pessoa jurídica)

[Representante legal do órgão requerente]

________________________________________

[Cargo/função]

[Nome do órgão requerente]

ANEXO IV

MODELO DE CONTRATO DE RECEBIMENTO POR DOAÇÃO

CONTRATO DE DOAÇÃO COM FORÇA DE ESCRITURA PÚBLICA que o (a) ...................... [doador] faz à

UNIÃO, cujo objeto consiste no imóvel situado na(o) ....................., Município de ..............................., Estado do(a)

.........................................., conforme Processo Administrativo nº ............................

Aos .............. dias do mês de.................. do ano de ......................., celebraram o presente instrumento de

contrato, lavrado na Superintendência do Patrimônio em......................., de um lado, como OUTORGANTE

DOADOR ................................. [nome e qualificação do doador], representado neste ato por ......................................

[nome, dados de qualificação pessoal e domicílio do representante], e de outro lado, como OUTORGADA

DONATÁRIA, a UNIÃO, inscrita sob o CNPJ nº..........da Superintendência do Patrimônio da União no Estado

de ....................... .............................., representada neste ato [pelo seu/pela sua] Superintendente .............................

[nome], Carteira de Identidade RG nº .............., inscrito no CPF/MF nº .........., matrícula SIAPE nº ...............,

residente e domiciliado(a) ............................, nomeado(a) através da Portaria nº ........., de .......... de ...................... de

............, publicada no Diário Oficial da União nº ................, Seção ......, página ............, de ......... de ................. de ..................,

conforme competência atribuída pela Portaria SPU n° 40, de 18 de março de 2009, publicada no Diário

Oficial da União em 20 de março de 2009, na Seção 2, página 43. Pelo representante do OUTORGANTE

DOADOR, com a aquiescência do representante da OUTORGADA DONATÁRIA, foi dito que: CLÁUSULA

PRIMEIRA: O OUTORGANTE DOADOR é proprietário e legítimo possuidor, completamente livre e

desembaraçado de quaisquer ônus reais ou ações de caráter pessoal reipersecutório que possam de

alguma forma prejudicar o negócio realizado pelo presente instrumento, do imóvel localizado no(a)

............................................. , Município de .................., Estado de ..........................., com as seguintes características:

........................................... [descrição completa do imóvel igual à que estiver na matrícula ou transcrição],

devidamente descrito na Matrícula [ou transcrição] nº ......................, constante do Livro de Registro Geral

do......................................... [nome do Cartório de Registro de Imóveis]. CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude da

autorização contida .............................. [discriminar o ato de vontade do doador e sua publicação no Diário

Oficial, quando ente da Administração Pública], o OUTORGANTE DOADOR, pelo presente contrato, faz a

doação com [ou sem] encargo à OUTORGADA DONATÁRIA do imóvel descrito e caracterizado na cláusula

Anexo - Orientação Normativa nº 1/2018 (0678850)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 378



03/04/2020 Orientação Normativa nº 1, de 11 DE abril DE 2018 - Imprensa Nacional

www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/11252663/do1-2018-04-20-orientacao-normativa-n-1-de-11-de-abril-de-2018-11252658 8/8

anterior, cedendo-lhe e transferindo-lhe todo o domínio, direito, ação, servidão ativa, senhorio e posse que

tinha sobre o mencionado imóvel ora doado, obrigando-se a fazer o presente contrato bom, firme e valioso

em todo e qualquer tempo, pondo a contemplada a salvo de contestações futuras e a responder pela

evicção de direito. CLÁUSULA TERCEIRA: O imóvel objeto deste Contrato acha-se livre e desembaraçado

de todos e quaisquer ônus judiciais, hipoteca legal ou convencional, ou ainda, qualquer outro ônus real.

CLÁUSULA QUARTA: A OUTORGADA DONATÁRIA tem plena ciência das condições, características e

estado de conservação do imóvel descrito e caracterizado neste instrumento. CLÁUSULA QUINTA: Fica

estabelecido, de acordo com o ato autorizativo da doação, citado na cláusula segunda, que

......................................................................................................... [Detalhar as condições impostas para a doação - encargo - e

as penalidades por sua inobservância, se for o caso] CLÁUSULA SEXTA: Fica eleito o respectivo foro

competente da Justiça Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para

dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento contratual. E, então, a OUTORGADA

DONATÁRIA, por meio de seu representante, disse existir manifesto interesse em incorporar o imóvel

objeto da doação ao patrimônio da UNIÃO, motivo pelo qual foi declarada a aceitação da liberalidade por

meio da Portaria SPU nº .............. do Superintendente do Patrimônio da União no Estado do(a) .............................,

publicada no Diário Oficial da União nº ................, Seção ......, página ............, de ......... de ................. de ..................,

constante do Processo Administrativo nº................../...........CLÁUSULA SÉTIMA: O OUTORGANTE DOADOR

compromete-se a arcar com o pagamento de quaisquer tributos que venham a incidir sobre o imóvel até o

momento que antecede o registro deste título aquisitivo. E por assim se declararem ajustadas as partes,

assinam: o OUTORGANTE DOADOR, a OUTORGADA DONATÁRIA, por seus representantes, depois de lido e

achado conforme o presente instrumento, valendo o mesmo como escritura pública, de acordo com o art.

74 do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946. ...............................................................

[Nome da pessoa física ou jurídica] [Nome do Superintendente]

¨̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈ --------------------------------------

OUTORGANTE DOADOR UNIÃO

OUTORGADA DONATÁRIA

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de abril de 2020.
 
Tendo em vista o disposto na Orientação Normativa nº

1/2018 (doc. 0678850), no trato de  procedimentos a serem adotados
nos requerimentos de compras e recebimento de imóveis por doação,
por órgãos integrantes dos Poderes da República, quando utilizados
recursos próprios do requerente, observa-se que os presentes autos,
s.m.j., reúnem os elementos suficintes à emissão da Declaração de
Responsabilidade, constante de seu Anexo I, posto que já incluídos os
elementos habilitatórios dos proponentes e aqueles relativos à
situação do imóvel, conforme assinalado no Despacho
GSAD 0675976.

 
Acerca desse Despacho, deve-se ponderar pela

desnecessidade de consulta ao SISREI, dada a peculiaridade da
compra, que se destina ao imóvel específico para o qual o Tribunal
buscou emenda orçamentária, ou seja, trata-se de compra de imóvel
contíguo ao edifício da antiga sede. A propósito, a propria SPU já
detém conhecimento da pretensão, quanfo foi consultada a
homologar o laudo de aquisição, este já revisado com valor ainda
superior ao proposto para a venda (doc. 0677967).

 
Quanto a essa nova versão do laudo, deve-se ter em conta

que o processo será submetido à SPU, para lavratura do pertinente
contrato de compra e venda, ou seja, aquela entidade terá a
oportunidade de mais uma vez avaliar o laudo, não obstante a
proposição veiculada por este Gabinete nos autos do PA 0009868-
34.2019.6.02.8000 (doc. 0678132).

 
Dessa forma, reitera-se à COFIN, a emissão da reserva

de crédito, ao tempo que se destina o feito  à análise preliminar da
Assessoria Jurídica, no sentido de aferir a conformidade da
proposição de contratação direta, com base no art. 24, X, da Lei nº

Despacho GSAD 0681710         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 380



8.666/93, nos termos e condições já indicados no Despacho
GSAD 0675976, que este ora complementa.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 06/04/2020, às 19:01, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0681710 e o código CRC C8E1BC9B.

0002144-42.2020.6.02.8000 0681710v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de abril de 2020.
À SGO,
Sr. Chefe,
Para as providências do despacho GSAD (0681710).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/04/2020, às 20:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0681774 e o código CRC 717E9956.

0002144-42.2020.6.02.8000 0681774v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de abril de 2020.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Informamos que há disponibilidade orçamentária

para continuidade do feito, ao passo que solicitaremos à
COPOR/TSE a criação de Plano Interno (PI) próprio, para que
possa ser procedido futuramente o empenho da despesa.

    

Respeitosamente.
 
 

Despacho SGO 0682529         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 383



Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 07/04/2020, às 15:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0682529 e o código CRC E224E9FB.

0002144-42.2020.6.02.8000 0682529v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de abril de 2020.
À GSAD,
Com a afirmação da respectiva reserva

orçamentária (0682529) para continuidade do feito.
Assim que que a Setorial se manifestar

formalizaremos o pré-empenho no SIAFI e juntaremos aos
autos.

Atenciosamente.
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 07/04/2020, às 15:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0682566 e o código CRC 7E87C242.

0002144-42.2020.6.02.8000 0682566v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de abril de 2020.
Superada a questão orçamentária

(docs. 0682529 e 0682566), devolvo os autos à análise da AJ-
DG, na forma dos Despachos GSAD 0675976 e 0681710.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 07/04/2020, às 16:39, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0682724 e o código CRC 1C45E8E7.

0002144-42.2020.6.02.8000 0682724v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0002144-42.2020.6.02.8000
INTERESSADO : TÚLIO LOPES FIREMAN, CORRETOR IMOBILIÁRIO - CRECI/AL 5200
ASSUNTO : AQUISIÇÃO IMÓVEL. CENTRO. MACEIÓ.

 

Parecer nº 665 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

1. DO OBJETO       

 
    Nesta Assessoria Jurídica os autos em epígrafe, 

para fins de análise da viabilidade jurídica da compra do
imóvel situado na Rua do Imperador, nº 254, Centro, vizinho
ao prédio da antiga sede deste Regional,   mediante
contratação direta, nos termos do art. 24, X, da Lei 8.666/93,
ou seja, por dispensa de licitação, na forma da
instrução antecedente.  

 
2. DO PROCEDIMENTO

 
O procedimento, que teve início em março do

corrente ano,  foi instruído com os seguintes documentos:
a) proposta de venda do imóvel, situado na Rua do

Imperador, nº 254, Centro, vizinho ao prédio da antiga sede
deste Regional, com área construída de 262,43m2, construído
em um terreno com área de 308m2,  pelo valor de R$
180.000,00 (cento e oitenta mil reais) (0669169);  

b) certidão autenticada de ônus reais do imóvel,
matrícula  nº 177077, emitida em 28 de agosto de 2018, pelo
1º Cartório de Registro de Imóveis de Maceió, em que se
verifica que o imóvel pertence  a 10 (dez) herdeiros do casal
Luiz de França Canuto e Eunice Accioly Canuto,
nominadamente, Luiz Marcio Accioly Canuto, CPF nº
020.860.004-30, Paulo Jorge Accioly Canuto, CPF nº
091.521.134-34, Sylvio Roberto Accioly Canuto, CPF
067.834.221-00, Maria de Fátima Accioly Canuto Wanderley,
CPF nº 209.504.624-20, Antônio Carlos Accioly Canuto, CPF
nº 115.732.951-91, José Eduardo Accioly Canuto, CPF nº
363.464.894-53, Lúcio André Accioly Canuto, CPF nº
381.984.444-91, Maria Bethânia Accioly Canuto Dória, CPF nº
453.122.574-00, todos com o quinhão de 1/9 avos, e Bruno de
Araújo Accioly Canuto, CPF nº 053.465.854-78 e Mariana de
Araújo Accioly Canuto, CPF nº 040.541.954-66, cada um com
o quinhão de 1/18 avos (0669169);

c) certidão negativa de débito relativo a tributos
imobiliários do imóvel em foco, com validade até 12 de maio
do corrente (0669169);

d) Nos
eventos 0669172, 0669174, 0669176 e 0669177, constam
cópias dos documentos dos proprietários citados na alínea "b"
acima e respectivos cônjuges, bem como as respectivas
certidões trabalhistas, certidões relativas à Divida Ativa da
União e Tributos Federais e certidões estaduais cíveis (estas
vencidas);

e) No evento 0677967, tem-se o laudo de avaliação
do imóvel, elaborado pela empresa Cotrim e Amaral,
contratada por este Órgão para prestação de serviços de
avaliação de imóveis,  em que se obteve o valor de R$
234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais);
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f) No evento 0681710, o Sr. Secretário de
Administração noticia que o laudo de avaliação acima referido
será submetido à Secretaria do Patrimônio da União em
Alagoas;

g) No mesmo evento 0681710, o titular da SAD tece
a seguinte ponderação:

"...deve-se ponderar pela desnecessidade de
consulta ao SISREI, dada a peculiaridade da compra, que se
destina ao imóvel específico para o qual o Tribunal buscou
emenda orçamentária, ou seja, trata-se de compra de
imóvel contíguo ao edifício da antiga sede. A propósito, a
própria SPU já detém conhecimento da pretensão, quando foi
consultada a homologar o laudo de aquisição, este já revisado
com valor ainda superior ao proposto para a venda
(doc. 0677967)." (Grifo não consta do original)

h) No evento 0684867, consta a demonstração da
reserva de crédito.  

 
3. CONSIDERAÇÕES NECESSÁRIAS

 
Neste ponto, há que se gizar que  a Instrução

Normativa nº 22/2017, da Secretaria do Patrimônio da União
(0675569),  estabelece os procedimentos operacionais para a
aquisição, incorporação e regularização patrimonial de bens
imóveis em nome da União.

Nesse sentido, tem-se que o  artigo 10 da citada IN
relaciona os requisitos básicos para a aquisição, conforme
segue:

I  - a capacidade plena do agente
transmitente, no caso das aquisições por
acordo entre as partes;
I I -  condições de alienabilidade e
disponibilidade do bem;
III - demonstração do atendimento dos
critérios de racionalidade de uso do
imóvel proposto, quando destinado à
implantação ou funcionamento de órgão
da APF;
IV - a fixação do preço, quando se tratar
de aquisição onerosa; e
V - a adequada identificação e
caracterização do bem. 
§ 1º Considera-se plenamente capaz
aquele assim considerado pela legislação
civil.
§ 2º Para efeito do disposto no inciso II
do caput, não são considerados alienáveis
ou disponíveis os imóveis:
I - de família, entendido como aqueles
destinados à residência da família, que só
podem ser alienados à União com o
consentimento judicial, a pedido dos
interessados e ouvido o Ministério
Público;
II -  gravados com cláusula de
inalienabilidade, admissível nas doações e
nos testamentos;
III - declarados indisponíveis por decisão
judicial; ou
IV  - afetados para uso especial do poder
público ou uso comum do povo.
§ 3º. Para comprovação da condição de
que trata o inciso III do caput deverão ser
observados os critérios e dimensões
estabelecidos na Portaria SPU nº 241, de
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20 de novembro de 2009, sem prejuízo de
outros baixados pelo Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
§ 4º Para efeito do inciso V do caput, a
identificação e a caracterização serão
consideradas adequadas quando obtidas a
partir de planta e memorial descritivo
contendo as coordenadas
georreferenciadas dos vértices
definidores dos limites do imóvel.
§ 5º Para atendimento do § 4º deste artigo
deverão ser observados:
I  - quando imóveis urbanos, as
disposições presentes no art. 176, § 1º,
inciso II, item 3, alínea "b", da Lei nº
6.015, de 1973, somadas às orientações
técnicas expedidas pela área competente
da SPU quanto ao georreferenciamento
de imóveis;
I I  em se tratando de imóveis rurais, as
disposições presentes no art. 176, § 1º,
inciso II, item 3, alínea "a", e §§ 3º a 6º da
Lei nº 6.015, de 1973, além de outras
regras aplicáveis a bens de mesma
natureza.
§ 6º. Para fins desta IN, na atividade de
caracterização de imóveis adquiridos em
nome da União, é necessária, quando for
o caso, a apresentação de anotação de
responsabilidade técnica ART no
respectivo conselho de fiscalização
profissional.

 
Ademais, o artigo 13 da IN SPU nº 22/2017 delineia

os requisitos para a aquisição, sem prejuízo dos indicados no
art. 10 da mesma norma:

 
Art. 13 São requisitos para a aquisição
imobiliária por compra, sem prejuízo
daquelas previstas no art. 10 desta IN
I -  demonstração da existência de
interesse público na aquisição;
II  - indisponibilidade de imóvel da União
para atendimento da necessidade do
órgão requerente;
I I I  - disponibilidade de recursos
financeiros por parte do órgão
requerente;
IV  - avaliação prévia do imóvel; e
V -  adoção de procedimento licitatório,
sob a modalidade de concorrência ou de
dispensa de licitação, quando for o caso;
§ 1º A comprovação da necessidade ou
utilidade de aquisição, bem como dos
recursos financeiros para tanto, recaem
sobre o órgão interessado.
§ 2º Deverão constar do requerimento de
autorização para compra de imóvel em
nome da União os elementos referidos no
Anexo IV desta IN, entre os quais:
I - justificativa da compra, com indicação
dos fatores e condicionantes da decisão,
inclusive em relação à opção de locação;
I I  - indicação da dotação orçamentária
disponível para compra do imóvel;
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III - declaração de responsabilidade pelo
custeio das despesas com o levantamento
e regularização do imóvel, incluindo a
avaliação e a obtenção de certidões e
documentações necessárias;
IV - declaração de que o órgão se
responsabilizará pelo promoção do
procedimento licitatório, ou a sua
dispensa, observando a legislação
pertinente e os procedimentos
estabelecidos nesta IN e demais
orientações expedidas pela SPU; e
§ 3º As Superintendências do Patrimônio
da União deverão utilizar o modelo
constante do Anexo V para avaliação dos
requerimentos de autorização para
compra de imóvel em nome da União,
quando não for possível a análise em
formulário eletrônico disponível em
sistema apropriado da SPU.

 

 Quanto aos  aspectos exigidos pelo artigo 10,
acima, os documentos contidos citados no item 2 deste
parecer atendem às exigências, no que cabível. No que
concerne ao artigo 13, o Senhor Secretário de Administração,
no despacho contido no evento 0675976, trouxe os
argumentos que colmatam as exigências acima relatadas,
conforme segue:

 
"...Quanto aos requisitos previstos no art.
13, tem-se por justificada a compra nos
Ofícios nº 3060/2019 (doc. 0675597) e
436/202 (doc. 0675612), ambos da
Presidência do Tribunal, como forma de
atender ao inciso I. 
No que respeita aos requisitos de
consulta ao SISREI (inciso II) e avaliação
prévia do imóvel (inciso IV), os
respectivos procedimentos estão em
curso nesta Secretaria, inclusive já
consta laudo de avaliação (doc. 0675974),
no entanto, sujeito à diligência (vide
docs. 0675975 e 0675331 do PA 0009868-
34.2019.6.02.8000).
Para o caso, dada a especificidade do
imóvel e a finalidade da compra, não se
há de falar de procedimento licitatório
(inciso V), vindo a aquisição ser
fundamentada, pelas razões expostas nos
mencionados ofícios, na figura do inciso
X do art. 24 da Lei nº 8.666/93.
Em atendimento ao requisito de
disponibilidade orçamentária (inciso III),
não obstante o registro constante do
formulário de evento 0675609, remeto os
autos à COFIN, para que providencie a
reserva de crédito pertinente.
Após, solicito devolver os autos a este
Gabinete, para complemento da instrução,
destacando que, para efeito de
contemplação dos requisitos básicos
habilitatórios exigidos pelo art. 10 da IN
SPU 22/2017, foram apresentados os
documentos condensados nos
eventos: 0669172, 0669174, 0669176 e 0669177." 
 

 
  De relevo ainda citar que o artigo 17 da

Parecer 665 (0683107)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 390



multicitada IN SPU nº 22/2017 preconiza a adoção
de contratual padrão, conforme modelo da SPU, a ser
analisada por esta AJ-DG:

 
Art. 17 Quando a aquisição por compra
não for executada diretamente pela SPU,
o órgão federal interessado na compra,
após obter parecer jurídico aprovando a
minuta contratual elaborada com base em
modelo fornecido pela SPU, deverá
solicitar à SPU/UF a lavratura e
consequente assinatura do contrato de
compra e venda, aproveitando-se do
modelo de requerimento constante do
Anexo XV desta IN.
Art. 18 Para formalização da aquisição
imobiliária por compra deverá ser
utilizado o modelo de contrato constante
do Anexo XII desta IN.
Parágrafo único. Para elaboração do
extrato de contrato de compra e venda
deverá ser adotado o modelo constante do
Anexo XIII desta IN.
 

Registre-se também a necessidade de se juntar aos
autos os documentos relacionados no Anexo II da IN SPU nº
22/2017, conforme segue:

(Em negrito os documentos/elementos necessários
e que não constam dos presentes autos) 

ANEXO II
Documentação para instrução dos
processos de aquisição
MODO DE AQUISIÇÃO 
Compra
PARA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE
LICITAÇÃO OU SUA DISPENSA
Do imóvel:
I- Plantas de situação e localização
do terreno e construções;
II- Certidão de inteiro teor da matrícula
do imóvel;
III- Declaração de quitação de despesas
condominiais assinada pelo síndico, com
firma reconhecida;
IV- Certificado de Cadastro emitido pelo
INCRA, com a prova de quitação do
último ITR lançado ou, quando o prazo
para o seu pagamento ainda não tenha
vencido, do ITR correspondente aos cinco
anos anteriores, se rural;
V- Certidões referentes aos tributos que
incidam sobre o imóvel, se urbano;
VI- Certidões negativas de ônus,
gravames e de distribuição de ações
reais e reipersecutórias relativas ao
imóvel;
VII- Laudo de vistoria técnica ou, no
caso de imóvel edificado, laudo de
inspeção predial ou outro documento
atestando as condições de
habitabilidade do imóvel,
acompanhado da ART;
VIII- Laudo de avaliação do imóvel
assinado por profissional habilitado;
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IX- Três últimas contas das
fornecedoras de água e eletricidade;
Do vendedor:
X- Cópia autenticada do RG e do CPF, se
pessoa física;
XI- Comprovante de residência;
XII- Certidão de depósito ou de registro
dos respectivos contratos e atos
constitutivos e cópia autenticada dos
documentos comprobatórios de sua
representação legal e de sua inscrição no
CNPJ, se pessoa jurídica;
XIII- Certidões de feitos ajuizados
(Cível Estadual/Federal e Trabalhista);
XIV- Certidão de Casamento e CPF do
cônjuge (se casado);
XV- Certidão Negativa de Débitos relativa
a Contribuições Previdenciárias –
CND/INSS, se pessoa jurídica (art. 47,
inciso I, alínea “b” da Lei nº 8.212/1991);
XVI- Certidão Negativa de Interdição
fornecida pelo Cartório de Registro Civil;
COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA
DO CONTRATO
XVII- Comprovante de
Indisponibilidade de Imóvel da União;
XVIII- Minuta do contrato de compra
e venda ou promessa de compra e
venda, aprovada pelo órgão de
assessoramento jurídico competente;
XIX- Cópia dos extratos de publicação do
edital de licitação e da sua homologação,
ou ainda da dispensa de licitação, quando
for o caso;
XX- Portaria de autorização para
aquisição por compra.

 

4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 
O objeto do corrente procedimento tem sua

aplicação prevista no inciso X, do art. 24, da Lei n.º 8.666/93,
que alberga a dispensa de licitação para compra e locação de
imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da
Administração, desde que o preço esteja compatível com o
valor de mercado, segundo avaliação prévia, conforme adiante
transcrito:

 

“Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
X – para a compra ou locação de imóvel
destinado ao atendimento das finalidades
precípuas da Administração, cujas
necessidades de instalação e localização
condicionem a sua escolha, desde que o
preço seja compatível com o valor de
mercado, segundo avaliação prévia;”

 
Sobre a temática, pronunciou-se o Professor

Marçal Justen Filho:
 

“A ausência de licitação deriva da
impossibilidade de o interesse público ser
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satisfeito através de outro imóvel, que
não aquele selecionado. As características
do imóvel (tais como localização,
dimensão, edificação, destinação, etc) são
relevantes, de modo que a Administração
não tem outra escolha. Quando a
Administração necessita de imóvel para
destinação peculiar ou com localização
determinada, não se torna possível a
competição entre particulares. (...)
Antes de promover a contratação direta, a
Administração deverá comprovar a
impossibilidade de satisfação do interesse
público por outra via e apurar a
inexistência de outro imóvel apto a
atendê-lo.
(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à
lei de Licitações e Contratos
Administrativos. 8.ª ed. São
Paulo:Dialética, 2000, p. 252-253.)

 
Em pesquisa ao site do Tribunal de Contas da

União, verifica-se o consolidado entendimento, sobre ser
indispensável que a aquisição/locação de imóvel esteada no
inciso X, do Art. 24, da Lei nº 8.666/93 deva observar e
constatar a existência de um único imóvel que atenda às
necessidades da Administração. Senão vejamos:

 
“Acórdão nº 0444/2008 - Plenário
Relator: Ministro Ubiratan Aguiar
 Sumário:
REPRESENTAÇÃO. POSSÍVEIS
IRREGULARIDADES NO ÂMBITO DO
ICMBio. UM DOS FATOS
QUESTIONADOS NÃO SE INSERE NA
ESFERA DE COMPETÊNCIA DO TCU.
NÃO-CONFIRMAÇÃO DE DUAS DAS
TRÊS IRREGULARIDADES APONTADAS.
REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.
CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA
INDEVIDA DE LICITAÇÃO PARA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA
DE PREJUÍZOS NO CASO CONCRETO.
DETERMINAÇÃO.

Só é cabível a utilização do art. 24, inciso
X, da Lei 8.666/93, quando se identificar
um imóvel específico cujas instalações e
localização evidenciem que ele é o único
que atende ao interesse da
administração.”
 
(...)
 
"Acórdão 5.948/2014-Segunda
Câmara
Relator Min. Raimundo Carreiro:
(...)
“5. Na aquisição de imóvel mediante
dispensa de licitação (art. 24, inciso X, da
Lei nº 8.666/93) faz-se necessária a
conjugação de três requisitos:
(i) comprovação de que o imóvel se
destina ao atendimento das finalidades
precípuas da Administração;
(ii) escolha condicionada às necessidades
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de instalação e de localização; e
(iii) compatibilidade de preço com o valor
de mercado, aferida em avaliação prévia.
É inaplicável a contratação direta se há
mais de um imóvel que atende o Interesse
da Administração.”
(Informativo de Licitações e Contratos nº
220/2014)

 
Ademais, a decisão da Administração deverá ser

objeto de formal ratificação pela Presidência desta Corte, na
forma prevista no artigo 26 da Lei nº 8.666/1993, verbis:

 
Art. 26. As dispensas previstas nos §§
2o e 4o do art. 17 e no inciso III e
seguintes do art. 24, as situações de
inexigibilidade referidas no art. 25,
necessariamente justificadas, e o
retardamento previsto no final do
parágrafo único do art. 8º desta Lei
deverão ser comunicados, dentro de 3
(três) dias, à autoridade superior, para
ratificação e publicação na imprensa
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como
condição para a eficácia dos atos.
(Redação dada pela Lei nº 11.107, de
2005)
Parágrafo único.  O processo de dispensa,
de inexigibilidade ou de retardamento,
previsto neste artigo, será instruído, no
que couber, com os seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial
ou calamitosa que justifique a dispensa,
quando for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou
executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos
de pesquisa aos quais os bens serão
alocados. (Incluído pela Lei nº 9.648, de
1998).

 

Ou seja, há que existir a justificativa de
aquisição do imóvel, como único apto a tanto, desde que
verificadas as necessidades de instalação e localização da
Administração, sendo ainda necessário existir compatibilidade
do preço do imóvel com o de mercado o que, ao ver deste
subscritor,   encontra-se presente, tudo a ser submetido à
Autoridade Máxima deste Órgão, conforme estabelece o inciso
IV do art. 50 da Lei n.º 9.784/99:

 “Art. 50. Os atos administrativos deverão
ser motivados, com indicação dos fatos e
dos fundamentos jurídicos, quando:
I a III – Omissis.
IV - dispensem ou declarem a
inexigibilidade de processo licitatório;”

 
Nesse sentido, verifica-se constar destes autos os

seguintes elementos e informações:
 
a) o imóvel  destina-se ao atendimento das

finalidades precípuas da Administração;
b) houve a avaliação prévia do preço do imóvel,
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mediante laudo de avaliação, emitido por empresa contratada, 
pendente de homologação pela Secretaria do Patrimônio da
União em Alagoas.

c) a escolha do imóvel foi condicionada às
necessidades de instalação e localização, conforme prescreve
o art. 24, X da Lei nº 8.666/93;

d) o imóvel pretendido atende aos requisitos
indicados pela área técnica, bem como a necessidade
administrativa  e apresenta-se como o único, capaz de atender
às necessidades de instalação deste Órgão, levando em conta
suas características, tais como área e localização. Nesse
sentido, frise-se que o imóvel é vizinho ao prédio da antiga
sede, ora em reforma.

    

5. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

 
Não obstante, observando a regulamentação de

regência, e para que o procedimento flua com a segurança
jurídica almejada, impende trazer aos autos os seguintes
documentos/elementos:

a) atualização das certidões de  feitos ajuizados -
cível estadual;

b) juntada das certidões de  feitos ajuizados -
 federal;

c) atualizar certidão de inteiro teor (a que consta
dos autos data de 28 de agosto de 2018);

d) juntar a  consulta ao SISREI;
e) juntar homologação da SPU ao laudo

de avaliação do imóvel;
f)  juntar  plantas de situação e localização do

terreno e construções;
g) juntar laudo de  inspeção predial ou outro

documento atestando as condições de habitabilidade do
imóvel, acompanhado da ART;

h) juntar as três últimas contas das fornecedoras
de água e eletricidade, ou documento equivalente de quitação;

i) juntar minuta do contrato de compra e venda, 
conforme modelo da SPU.

 
Ademais, em face do valor da aquisição, cumpre

remeter os autos à ACAGE, na forma da regulamentação de
regência.

 
Com essas considerações, remetem-se os presentes

autos à consideração superior.
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 15/04/2020, às 13:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0683107 e o código CRC 65F53DBE.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de abril de 2020.
Prezados(as) Servidores(as),
 
Reabrimos os autos nesta SGO apenas para incluir

a requerida reserva de crédito (0684867), após a
SEGEOR/TSE ter criado o Plano Interno (PI) específico para a
despesa, conforme e-mail anexo (0684864).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 14/04/2020, às 15:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0684856 e o código CRC B8D767FC.

0002144-42.2020.6.02.8000 0684856v1
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De: GRUPO SEGEOR <segeor@tse.jus.br>
Para: "sgo@tre-al.jus.br" <sgo@tre-al.jus.br>, COPOR <copor@tse.jus.br>
Data: 13/04/2020 03:26 PM
Assunto: [sgo] RES: Solicitação de criação de Plano Interno

Prezados,

O Plano Interno já está disponível no SIAFI2020.

PLANO INTERNO   : AL AQSEDTCO                                           
 TITULO          : AQUISICAO TERRENO CONTIGUO A SEDE TRE-AL             
 OBJETIVO        : AQUISICAO DE IMOVEL CONTIGUO A ANTIGA SEDE DO TRE-AL 

Atenciosamente,

Equipe SEGEOR/COPOR/SOF

De: Agamenon Gomes Miranda Júnior [mailto:agamenonmiranda@tre-al.jus.br]
Enviada em: terça-feira, 7 de abril de 2020 17:07
Para: COPOR
Cc: sgo Mailing List
Assunto: Solicitação de criação de Plano Interno

Prezados (as) Servidores (as),

Conforme relatório anexo, foi incluída na LOA 2020 a aquisição de imóvel que servirá para futura ampliação da antiga Sede, que passa por reformas.

Assim solicitamos a criação do Plano Interno (PI) próprio para podermos empenhar a despesa.

Att.
Agamenon Gomes Miranda Jr.
Seção de Gestão Orçamentária - TRE/AL
(82) 2122.7651
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Horário: Segunda a Quinta de 13h as 19h e Sextas de 7h30 as 13h30.

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=HHIB7IFN...
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 109/2020.

Observação:

O valor da reserva de crédito foi limitado à importância recebida
na emenda orçamentária.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 14/04/2020, às 15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0684869 e o código CRC 01C35A5B.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0684869         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 399



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2020.
Direcionem-se os autos à Secretaria de

Administração, para cumprimento das diligências
recomendadas no Parecer 665 (0683107), da Assessoria
Jurídica desta Diretoria-Geral.

 
Após, encaminhe-se o processo à Assessoria de

Contas e Apoio à Gestão, bem como retorne-se a AJ/DG, para
continuidade da análise. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
15/04/2020, às 17:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0685597 e o código CRC 8904BF71.

0002144-42.2020.6.02.8000 0685597v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Em adição ao Parecer nº 665 (0683107), parece de

bom alvitre que se junte aos autos informação da área técnica
acerca da possibilidade de se reformar/construir no prédio
que se pretende adquirir, verificando a (in)existência de
eventuais regramentos limitativos.

 
À consideração superior.  

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 15/04/2020, às 17:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0685901 e o código CRC CA47C4C3.

0002144-42.2020.6.02.8000 0685901v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2020.
Peço vênia ao Sr. Assessor Jurídico para, com o

devido respeito, esclarecer que o Despacho
GSAD 0681710 retifica nosso Despacho GSAD 0675976, uma
vez que este  tomou por base, equivocadamente, a IN SPU
22/2017 para efeito de instrução, quando tal ato é aplicável às
aquisições do Poder Executivo, conforme consta do art. 7º da
ON 1/2018 (0678846).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/04/2020, às 21:00, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0686089 e o código CRC 934A0840.

0002144-42.2020.6.02.8000 0686089v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0002144-42.2020.6.02.8000
INTERESSADO : TÚLIO LOPES FIREMAN, CORRETOR IMOBILIÁRIO - CRECI/AL 5200
ASSUNTO : AQUISIÇÃO IMÓVEL. CENTRO MACEIÓ.

 

Parecer nº 729 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

Senhor Diretor-Geral,
 
 
De volta a esta Assessoria Jurídica os presentes

autos, em face das ponderações do Senhor Secretário de
Administração (0686089), vazadas nos seguintes termos:

 

"Peço vênia ao Sr. Assessor Jurídico para,
com o devido respeito, esclarecer que o
Despacho GSAD 0681710 retifica nosso
Despacho GSAD 0675976, uma vez que
este  tomou por base, equivocadamente, a
IN SPU 22/2017 para efeito de instrução,
quando tal ato é aplicável às aquisições
do Poder Executivo, conforme consta do
art. 7º da ON 1/2018 (0678846)."
 

Vejamos, então, o que contém o referido
despacho 0681710:

 
"Tendo em vista o disposto na Orientação
Normativa nº 1/2018 (doc. 0678850), no
trato de  procedimentos a serem adotados
nos requerimentos de compras e
recebimento de imóveis por doação, por
órgãos integrantes dos Poderes da
República, quando utilizados recursos
próprios do requerente, observa-se que os
presentes autos, s.m.j., reúnem os
elementos suficientes à emissão da
Declaração de Responsabilidade,
constante de seu Anexo I, posto que já
incluídos os elementos habilitatórios dos
proponentes e aqueles relativos à
situação do imóvel, conforme assinalado
no Despacho GSAD 0675976.
Acerca desse Despacho, deve-se ponderar
pela desnecessidade de consulta ao
SISREI, dada a peculiaridade da compra,
que se destina ao imóvel específico para o
qual o Tribunal buscou emenda
orçamentária, ou seja, trata-se de compra
de imóvel contíguo ao edifício da antiga
sede. A propósito, a própria SPU já detém
conhecimento da pretensão, quando foi
consultada a homologar o laudo de
aquisição, este já revisado com valor
ainda superior ao proposto para a venda
(doc. 0677967).
Quanto a essa nova versão do laudo,
deve-se ter em conta que o processo será
submetido à SPU, para lavratura do

Parecer 729 (0686386)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 403



pertinente contrato de compra e venda,
ou seja, aquela entidade terá a
oportunidade de mais uma vez avaliar o
laudo, não obstante a proposição
veiculada por este Gabinete nos autos do
PA 0009868-
34.2019.6.02.8000 (doc. 0678132).
 
Dessa forma, reitera-se à COFIN, a
emissão da reserva de crédito, ao tempo
que se destina o feito  à análise
preliminar da Assessoria Jurídica, no
sentido de aferir a conformidade da
proposição de contratação direta, com
base no art. 24, X, da Lei nº 8.666/93, nos
termos e condições já indicados no
Despacho GSAD 0675976, que este ora
complementa." 

 
Com efeito, a Secretaria de Administração, no

citado despacho, reposicionou o procedimento, com vistas a
sua submissão ao rito previsto na IN nº 01/2018 (0678850), e
não na IN nº 22/2017 (0675569), posto que a mais recente
destina-se a aquisições de imóveis  por órgãos integrantes dos
Poderes Legislativo e Judiciário,  quando utilizados recursos
próprios do requerente, como  é o caso ora tratado.

Não obstante esta Assessoria Jurídica não haver
detectado esse enfoque, pelo que este subscritor  apresenta
suas escusas, não parece ter havido prejuízo ao
prosseguimento do feito, conforme abaixo se descreverá.

De início, transcreve-se a dita
Orientação Normativa nº 1, de 11 de abril de 2018, do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão/Secretaria do Patrimônio da União:  

 
 Art. 1° Esta Orientação Normativa tem o
objetivo de orientar as Superintendências
do Patrimônio da União sobre os
procedimentos que deverão ser adotados
quando forem requeridas aquisições de
imóveis por compra, por Órgãos dos
Poderes Legislativo e Judiciário, e por
recebimento por doação com ou sem
encargos em favor da União, abrangendo
todos os Poderes da República.
Art. 2º Não serão aplicados os
dispositivos da Instrução Normativa nº
22, de 22 de fevereiro de 2017, aos
procedimentos para compra e
recebimento por doação de imóveis em
benefício de órgãos dos Poderes
Legislativo e Judiciário, cabendo ao
interessado na aquisição autuar o
processo administrativo, com
observância, no que couber, às
formalidades exigidas e obediência aos
preceitos legais que regem a matéria,
respondendo este por eventuais
irregularidades.
Art. 3º Os órgãos dos Poderes Legislativo
e Judiciário não dependem da autorização
da Secretaria do Patrimônio da União
para as aquisições de imóveis mediante
compra ou para recebimento por doação,
com ou sem encargo.
Art. 4º Em virtude da competência da
Secretaria do Patrimônio da União como
gestora do Patrimônio imobiliário da
União, a lavratura do contrato se dará no

Parecer 729 (0686386)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 404



âmbito da SPU/UF, regra aplicável a
todos os Poderes da União.
§1º A União, representada pela Secretaria
do Patrimônio da União, por meio de seu
(sua) Superintendente do Patrimônio da
União do Estado onde se localizar o
imóvel, figurará como compradora nos
contratos de compra e venda de imóveis
adquiridos por órgãos dos Poderes
Legislativo e Judiciário, com
interveniência do órgão requerente, por
meio da sua autoridade máxima ou
autoridade delegada.
§2º Os órgãos dos Poderes Legislativo e
Judiciário poderão seguir o modelo de
contrato de compra e venda constante do
Anexo II desta ON.
§3º A lavratura do contrato de que trata o
caput deste artigo estará condicionada à
apresentação da declaração constante no
Anexo I, no caso de aquisição por
compra, ou Anexo III, no caso de
aquisição por recebimento em doação,
assinadas pela autoridade máxima do
órgão requerente ou por autoridade
delegada, desde que apresentado o
instrumento de delegação.
Art. 5º Após a lavratura do contrato,
compete à respectiva Superintendência do
Patrimônio da União incorporar o imóvel
adquirido ao patrimônio da União,
compreendendo ao ato de registro em
Cartório em nome da União Federal, com
CNPJ da respectiva SPU/UF, e cadastro
no sistema corporativo.
Parágrafo único. O órgão interessado na
aquisição do imóvel disponibilizará à
SPU/UF os documentos constantes do
processo administrativo que forem
necessários ao procedimento de
incorporação do imóvel ao patrimônio da
União. 
Art. 6º Na aquisição de imóvel por
recebimento em doação com encargos, o
cumprimento do encargo impossibilitará a
reversão do imóvel ao doador mesmo que
o órgão beneficiado pela doação não
esteja mais utilizando-se do bem doado.
Art. 7º Nas aquisições de imóveis por
compra ou recebimento em doação
destinados à utilização por órgão do
Poder Executivo, permanecem os
procedimentos estabelecidos na Instrução
Normativa nº 22, de 22 de fevereiro de
2017.
Parágrafo único. Caso a doação de que
trata o caput seja com encargo, deverá
ser utilizado o modelo de contrato
constante no Anexo IV desta ON.
Art. 8º Essa Orientação Normativa entra
em vigor na data de sua publicação.

 
Interessa neste ponto mencionar que  a lavratura

do contrato de que trata o caput do artigo 4º, da citada ON nº
01/2018 estará condicionada à apresentação da declaração
constante em seu  Anexo I, no caso de aquisição por compra. 

Abaixo segue lista dos
documentos/informações/providências  que deverão integrar a
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declaração a ser firmada pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador-Presidente:  

 
I - Foram cumpridos todos os dispositivos
legalmente necessários para a aquisição,
mediante compra, do imóvel ; 
II - O TRE-AL assume toda
responsabilidade, inclusive perante os
Órgãos de Controle, por qualquer
irregularidade que venha a ser
identificada no processo administrativo
da compra do imóvel;
III - A minuta do contrato de compra e
venda encontra-se em condições de ser
lavrada e assinada pela Secretaria do
Patrimônio da União - SPU, tendo sido
está aprovada pelo órgão de
assessoramento jurídico deste Órgão;
IV - Foi verificado que o vendedor é parte
legalmente capaz ou está devidamente
representado para a assinatura do
contrato de compra e venda;
V - O imóvel encontra-se adequadamente
identificado e caracterizado e em
condições de ser levado a registro em
nome da União Federal;
VI - O imóvel acha-se livre e
desembaraçado de todos e quaisquer ônus
judiciais, hipoteca legal ou convencional
ou, ainda, qualquer outro ônus real;
VII - Este órgão apresenta capacidade
para cumprimento das condições de
pagamento acordadas doador;
VIII - O imóvel apresenta a possibilidade
de aproveitamento de interesse público,
devidamente justificado no processo
administrativo de responsabilidade deste
órgão, não tendo sido constatadas
restrições ou impedimentos capazes de
afetar direitos de terceiros ou a utilização
do próprio bem;
IX - Declaro, ainda, ciência de que a
Secretaria do Patrimônio da União poderá
solicitar outros documentos que se façam
necessários para efetivação do registro
cartorial.
X - Apresentar, em anexo, a seguinte
documentação:
a) Portaria de nomeação ou instrumento
de delegação do representante legal desse
órgão;
b) Memorial descritivo assinado por
profissional habilitado;
c) Plantas de situação e localização do
terreno e construções assinadas por
profissional habilitado;
d) Certidão de inteiro teor da matrícula;
e) Cópia dos extratos de publicação do
edital de licitação e da sua homologação,
ou ainda da dispensa de licitação, quando
for o caso;
f) Declaração de regularidade
condominial, quando for o caso;
g) Certidões referentes aos tributos que
incidam sobre o imóvel;
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 h) Certificado de Cadastro emitido pela
INCRA, com a prova de quitação do ITR,
quando imóvel rural;
i) Certidões negativas de ônus, gravames
e de distribuição de ações reais e
reipersecutórias relativas ao imóvel;
j) Contrato de compra e venda aprovada
pelo órgão de assessoramento jurídico
competente;
k) Documentos do proponente vendedor
(cópia autenticada do RG e CPF, se
pessoa física; comprovante de residência;
certidão de depósito ou de registro dos
respectivos contratos e atos constitutivos
e cópia autenticada dos documentos
comprobatórios de sua representação
legal e de sua inscrição no CNPJ, se
pessoa jurídica; certidão de casamento e
CPF do cônjuge, se casado; certidão de
feitos ajuizados - cível estadual/federal e
trabalhista; certidão negativa de débitos
relativa a contribuições previdenciárias -
CND/INSS, se pessoa jurídica; certidão
negativa de interdição fornecida pelo
Cartório de Registro Civil).
 

 
 Dessa forma, para prosseguimento do feito, as

providências que foram recomendadas por esta Assessoria
Jurídica, ao final do Parecer nº 665 (0683107) não destoam
das exigências relacionadas na ON nº 01/2018, à exceção das
abaixo negritadas: 

 
a) atualização das certidões de  feitos ajuizados -

cível estadual;
b) juntada das certidões de  feitos ajuizados -

 federal;
c) atualizar certidão de inteiro teor (a que consta

dos autos data de 28 de agosto de 2018);
d) juntar a  consulta ao SISREI;
e) juntar homologação da SPU ao laudo

de avaliação do imóvel;
f)  juntar  plantas de situação e localização do

terreno e construções;
g) juntar laudo de inspeção predial ou outro

documento atestando as condições de habitabilidade do
imóvel, acompanhado da ART;

h) juntar as três últimas contas das
fornecedoras de água e eletricidade, ou documento
equivalente de quitação;

i) juntar minuta do contrato de compra e venda, 
conforme modelo da SPU.

 
Assim, sugere-se manter as recomendações

contidas nas alíneas não negritadas, que coincidem com as
exigidas pela ON nº 01/2018.

Quanto às recomendações negritadas, sugere-se a
manutenção apenas das alíneas   "e" e "h", conforme segue: 

e) tendo em vista o artigo 67 e segs. da
Instrução Normativa nº 05/2018
(0678846), que regulamenta os
procedimentos sobre as avaliações de
bens imóveis da União ou de seu
interesse;
h) para conferir maior segurança ao
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procedimento.
 
Quanto ao despacho desta AJ-DG (0685901), para

que se juntasse aos autos informação da área técnica acerca
da possibilidade de se reformar/construir no prédio que se
pretende adquirir, verificando a (in)existência de eventuais
regramentos limitativos, solicita-se sua desconsideração,
tendo em vista que tal informação já consta dos autos, na
forma do bem lançado Ofício nº 3.060/2019 (0675597), da
Presidência desta Corte, endereçado à Presidência do TSE:

 
"...Informações iniciais de nossa área
técnica dão conta da possibilidade de se
edificar até 6 pavimentos, permitindo
agregar esse imóvel à edificação
existente, de modo a otimizar o uso da
antiga Sede, a exemplo da possibilidade
de inserção de mais dois elevadores, de
instalação do Data Center com estrutura
plena, implantação de áreas
de convivências para os colaboradores
etc."  

 

 Em resumo e para maior clareza, seguem as
providências que se reputam necessárias para
a continuidade do feito:

  
1) atualização das certidões de  feitos ajuizados -

cível estadual;
2) juntada das certidões de  feitos ajuizados -

 federal;
3) atualizar certidão de inteiro teor (a que consta

dos autos data de 28 de agosto de 2018);
4) juntar homologação da SPU ao laudo

de avaliação do imóvel;
5)  juntar plantas de situação e localização do

terreno e construções;
6) juntar as três últimas contas das fornecedoras de

água e eletricidade, ou documentos equivalentes de quitação;
7) juntar minuta do contrato de compra e venda, 

conforme modelo da SPU (Anexo II da ON  nº 01/2018).
 
Por fim, reitera-se,  em face do valor da aquisição,

a sugestão de se  remeter os autos à ACAGE, na forma da
regulamentação de regência.

 
Com essas considerações, elevam-se os presentes

autos à consideração superior.
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 17/04/2020, às 08:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0686386 e o código CRC E327E323.

0002144-42.2020.6.02.8000 0686386v17
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de abril de 2020.
Trata-se de instrução voltada à compra do imóvel situado

na Rua do Imperador, nº 254, Centro, vizinho ao prédio da antiga
sede deste Regional, mediante contratação direta, nos termos do art.
24, X, da Lei 8.666/93, ou seja, por dispensa de licitação.

Tendo em vista o Parecer 729 (0686386) da Assessoria
Jurídica desta Diretoria-Geral, faço encaminhar os autos, de forma
concomitante, à Secretaria da Administração, para atendimento das
providências listadas na referida manifestação da AJ-DG, assim como
à Assessoria de Contas e Apoio à Gestão, para a análise de sua
competência.   

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
17/04/2020, às 10:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0687030 e o código CRC 14324F98.

0002144-42.2020.6.02.8000 0687030v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0002144-42.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : CONTRATAÇÃO DIRETA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. OPINAMENTO. 

 

Parecer nº 745 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-Chefe,
 
Tratam os presentes autos sobre a regularidade da

aquisição do imóvel situado na Rua do Imperador, 254, Centro deste
município de Maceió/AL, vizinho ao prédio onde se encontrava
instalada a antiga sede deste Tribunal, mediante contratação direta
por dispensa de licitação prevista no art. 24, X, da Lei n.º
8.666/1993, em atenção a proposta de venda no valor de R$
180.000,00 (cento e oitenta mil reais) (0669169 - págs. 01-02).

 
À princípio, entendemos satisfatoriamente atendidos os

imprescindíveis requisitos contidos no art. 13, I e II, da Instrução
Normativa n.º 22/2017 (0675569) para a validação de supracitado
procedimento, concernente a demonstração da existência de
interesse público na aquisição, bem como da indisponibilidade de
imóvel da União para atendimento da necessidade do órgão
requerente, considerando o teor contido no expediente
direcionado por esta Regional ao Tribunal Superior Eleitoral de n.º
3060/2019 (0675597).  

 
Consta a devida reserva de crédito necessária para esta

concretização (0684867). 
 
Tomando por base as disposições contidas na Orientação

Normativa n.º 01/2018 (0678850), cuja essência documental
necessária para a implementação deste procedimento se relaciona
analogamente à reportada na Instrução Normativa n.º 22/2017
(0675569), conforme já alinhavado pela Assessoria Jurídica da
Diretoria Geral em seu Parecer n.º 729/2020 (0686386),
reproduzimos os documentos pertinentes constantes nestes
presentes autos:

 
- Certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel cuja

validade se encontra expirada (0669169 - págs. 03-07);
- Certidão negativa de débito de tributos imobiliários

sobre o imóvel (0669169 - pág. 09);
- Laudo de avaliação do imóvel confecccionado pela

empresa Cotrim e Amaral Avaliações e Perícias Ltda -ME, estimando
seu valor em R$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais)
(0677967);

- Cópias autenticadas do RG e do CPF, bem como
comprovante de residência dos proponentes vendedores
(0669172, 0669174, 0669176 e 0669177);

- Certidões de feitos ajuizados nas esferas cível estadual
dos proponentes vendedores, sendo verificadas, contudo, expiradas
suas validades (0669172, 0669174, 0669176 e 0669177);

- Certidões de feitos ajuizados nas esfera trabalhista dos
proponentes vendedores (0669172, 0669174, 0669176 e 0669177);

- Certidões Negativa de Débitos relativa a Contribuições
Previdenciárias – CND/INSS - dos proponentes vendedores
(0669172, 0669174, 0669176 e 0669177);

 
Após analisar a documentação colacionada nestes autos,

não enxergamos óbice à aquisição do imóvel acima referenciado no
valor de R$ 180.0000,00, condicionada, contudo, na adoção das
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medidas a seguir indicadas:  
 
- Expedição de certidão de inteiro teor atualizada do

imóvel objeto destes autos;
- Juntada das plantas de situação e localização do terreno

e construções;
- Homologação pela Secretária de Patrimônio da União

(SPU) do laudo de avaliação do imóvel (0677967);
- Expedição de certidões atualizadas de feitos ajuizados

na esfera cível estadual de todos os proponentes vendedores;
- Expedição de certidões de feitos ajuizados na esfera

federal de todos os proponentes vendedores;
- Juntada das três últimas contas das fornecedoras de

água e eletricidade inerentes ao imóvel objeto de aquisição, ou
documento similar que demonstre sua regular situação junto às
referidas prestadoras de serviço;

- Confecção da minuta do contrato de compra e venda
segundo modelo indicado no Anexo II da Orientação Normativa nº
01/2018 (0678850) sob aprovação a ser concedida pela Assessoria
Jurídica da Diretoria Geral;

- Expedição do extrato de publicação do edital
de dispensa de licitação.

 
Desta feita, face os apontamentos acima indicados,

recomendamos o retorno destes à Secretaria de Administração para
conhecimento e providências.

 
 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente I - ACAGE

 
De acordo. 
À Secretaria de Administração. 
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora-Chefe

ACAGE

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 22/04/2020, às 13:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 22/04/2020, às 13:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0687433 e o código CRC ED48EB4F.
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De: Tulio Fireman <tuliofireman@gmail.com>
Para: josericardo@tre-al.jus.br, rodrigomoura@tre-al.jus.br
Data: 22/06/2020 10:17 AM
Assunto: Fwd: Atualização documentos compra casa rua do Imperador

---------- Forwarded message ---------
De: Tulio Fireman <tuliofireman@gmail.com>
Date: seg., 22 de jun. de 2020 às 00:02
Subject: Atualização documentos compra casa rua do Imperador
To: <sad@tre-al.jus.br>

Bom dia,
Segue anexo documentos atualizados dos proprietários da casa da rua do Imperador,
vizinha a TRE da praça Sinimbu e documentos atualizados da referida casa, para darmos
continuidade no processo de compra pelo TRE-Al.

SEI!0002144-42-2020  6.02.8000

Caso tenha alguma dificuldade de acessar as imagens ou constatar falta de algum
documento, favor me solicitar em resposta este. Me antecipo e comunico que estamos
aguardando para segunda dia 22 a CND da Equatorial, recebendo lhe encaminho aqui.

Abç!

-- 
Tulio Fireman
Creci 5200/ AL,
82-99180-0453 

Livre de vírus. www.avast.com.

-- 
Tulio Fireman
Creci 5200/ AL,
82-99180-0453 
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22/06/2020 CERT NEG PREFEITURA MACEIÓ VAL 14 09 20.htm

file:///C:/Users/Visitante/Downloads/attachments/CERT NEG PREFEITURA MACEIÓ VAL 14 09 20.htm 1/1

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS
Nº: 42351 / 2020

Inscrição: 000000000000467 Identificação: 01002140197001
Contribuinte
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

C.N.P.J./C.P.F.
**************

Situação Cadastral
Ativo

Logradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento
RUA - DO IMPERADOR, Nº: 00254, , Quadra: , Lote:, Loteamento:
Bairro:  CENTRO                          Cidade: MACEIO
Data Expedição 
16/06/2020

Validade 
14/09/2020

Data Protocolo 
16/06/2020

N.º De Autenticidade: EB1.0BD.88D.24B
 
.
   Certificamos , com  fundamento  nas  informações constantes  em nosso 
   Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito
   de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham  a
   ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em  relação
   ao   Contribuinte Imobiliário   acima   identificado   inexiste
   débito impeditivo a  expedição desta certidão.
   
     ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
 
Certidão emitida as 08:27:13 do dia 16/06/2020
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/ ou na própria Secretaria de Economia.
.
Observação:

 Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão
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17/06/2020

16:03:38

PAG 1/1

GSAN - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E SERVICOS DE SANEAMENTO

Certifico, a vista de documentos comprobatórios e pesquisa de registros na nossa base de dados, que o imóvel abaixo descrito, atualmente sob
responsabilidade do Sr./Sra. SESC , se encontra em situação regular, sem débitos, acordos ou serviços a faturar, nesta data.

Certidão Negativa de Débito

NORMAL SUPRIMIDA TOTAL FACTIVEL -

Situação do PoçoSituação Ligação EsgotoSituação Ligação de ÁguaPerfil do Imóvel

473.007.210.0012.000 COMERCIAL AVICOLA, ACOUGUE E 1

EconomiasSubcategoriaCategoriaInscrição

18497.7 Localidade: MACEIO UN JARAGUA Município: MACEIO
57020-670CEP:CENTROBairro:

RUA DO IMPERADOR, 0254Endereço:

DADOS DO IMÓVEL:

Matrícula

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

RUA BARAO DE ATALAIA, N. 200 - CENTRO - CEP 57020-510

C.N.P.J. 12.294.708/0001-81 / Inscrição Estadual - DISPENSADA

www.casal.al.gov.br

Atendimento 0800 082 0195
IMPORTANTE: Qualquer rasura tornará nulo o efeito desta certidão.

Autenticação Eletrônica:T7W520200617

Você poderá verificar a autenticidade da Certidão Negativa de Débitos emitida na nossa loja virtual
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 18/06/2020  002769244 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 CÍVEL 

 CERTIDÃO Nº:   002769244  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 ANTÔNIO   CARLOS   ACCIOLY   CANUTO,   brasileira,   solteiro,   servidor   público   estadual,   filho   de   Luiz   de 
 França   Canuto   e   Eunice   Accioly   Canuto,   nascido   aos   07/02/1955,   vinculado   ao   RG:   201723         ,    CPF: 
 115.732.951-91 ************************************************************************************************************ 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   CÍVEIS   em   andamento   nas   unidades 
 judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   pesquisa   não   abrange   as   AÇÕES   DE   EXECUÇÃO   FISCAL,   INSOLVÊNCIA,   FALÊNCIA,   RECUPERAÇÃO 
 JUDICIAL E CONCORDATA; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 00h45min. 

                      002769244 
 PEDIDO N°:  
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 18/06/2020  002769255 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 CÍVEL 

 CERTIDÃO Nº:   002769255  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 BRUNO   DE   ARAÚJO   ACCIOLY   CANUTO,   brasileira,   casado,   arquiteto,   filho   de   Claudio   Henrique   Accioly 
 Canuto   e   Luciana   Cardoso   Sales   de   Araujo,   nascido   aos   15/05/1984,   vinculado   ao   RG:   99001222758         , 
 CPF: 053.465.854-78 ***************************************************************************************************** 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   CÍVEIS   em   andamento   nas   unidades 
 judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   pesquisa   não   abrange   as   AÇÕES   DE   EXECUÇÃO   FISCAL,   INSOLVÊNCIA,   FALÊNCIA,   RECUPERAÇÃO 
 JUDICIAL E CONCORDATA; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 01h39min. 

                      002769255 
 PEDIDO N°:  

E-mail - documentos encaminhados (0722702)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 422



 18/06/2020  002769239 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 CÍVEL 

 CERTIDÃO Nº:   002769239  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 MARIA   DE   FÁTIMA   ACCIOLY   CANUTO   WANDERLEY,   brasileira,   casada,   engenheiro   civil,   filha   de   Luiz   de 
 França   Canuto   e   Eunice   Accioly   Canuto,   nascida   aos   24/03/1953,   vinculada   ao   RG:   175133,    CPF: 
 209.504.624-20 ************************************************************************************************************ 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   CÍVEIS   em   andamento   nas   unidades 
 judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   pesquisa   não   abrange   as   AÇÕES   DE   EXECUÇÃO   FISCAL,   INSOLVÊNCIA,   FALÊNCIA,   RECUPERAÇÃO 
 JUDICIAL E CONCORDATA; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 00h35min. 

                      002769239 
 PEDIDO N°:  

E-mail - documentos encaminhados (0722702)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 423



 18/06/2020  002769252 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 CÍVEL 

 CERTIDÃO Nº:   002769252  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 ISABELLY   CRYSTINA   MELO   CAVALCANTI   CAMPOS   CANUTO,   brasileira,   casada,   advogado,   filha   de 
 Ranilson   Pedro   Campos   Filho   e   Telma   Melo   Cavalcante   Campos,   nascida   aos   30/10/1986,   vinculada   ao 
 RG: 2001006028394,  CPF: 050.836.554-62 *************************************************************************** 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   CÍVEIS   em   andamento   nas   unidades 
 judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   pesquisa   não   abrange   as   AÇÕES   DE   EXECUÇÃO   FISCAL,   INSOLVÊNCIA,   FALÊNCIA,   RECUPERAÇÃO 
 JUDICIAL E CONCORDATA; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 01h12min. 

                      002769252 
 PEDIDO N°:  

E-mail - documentos encaminhados (0722702)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 424



 18/06/2020  002769250 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 CÍVEL 

 CERTIDÃO Nº:   002769250  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 JORGE   JOSÉ   TAVARES   DÓRIA,   brasileira,   casado,   promotor   de   justiça,   filho   de   Manoel   Cabral   Dória   e 
 Rosa Tavares Dória, nascido aos 16/10/1953, vinculado ao RG: 192555       ,  CPF: 087.661.344-04 ******* 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   CÍVEIS   em   andamento   nas   unidades 
 judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   pesquisa   não   abrange   as   AÇÕES   DE   EXECUÇÃO   FISCAL,   INSOLVÊNCIA,   FALÊNCIA,   RECUPERAÇÃO 
 JUDICIAL E CONCORDATA; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 01h05min. 

                      002769250 
 PEDIDO N°:  

E-mail - documentos encaminhados (0722702)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 425



 18/06/2020  002769246 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 CÍVEL 

 CERTIDÃO Nº:   002769246  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 JOSÉ   EDUARDO   ACCIOLY   CANUTO,   brasileira,   casado,   administrador    de   empresas,   filho   de   Luiz   de 
 França   Canuto   e   Eunice   Accioly   Canuto,   nascido   aos   27/05/1962,   vinculado   ao   RG:   486385   ,    CPF: 
 363.464.894-53 ************************************************************************************************************ 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   CÍVEIS   em   andamento   nas   unidades 
 judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   pesquisa   não   abrange   as   AÇÕES   DE   EXECUÇÃO   FISCAL,   INSOLVÊNCIA,   FALÊNCIA,   RECUPERAÇÃO 
 JUDICIAL E CONCORDATA; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 00h50min. 

                      002769246 
 PEDIDO N°:  

E-mail - documentos encaminhados (0722702)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 426



 18/06/2020  002769248 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 CÍVEL 

 CERTIDÃO Nº:   002769248  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 LÚCIO   ANDRÉ   ACCIOLY   CANUTO,   brasileira,   divorciado,   administrador    de   empresas,   filho   de   Luiz   de 
 França   Canuto   e   Eunice   Accioly   Canuto,   nascido   aos   07/06/1963,   vinculado   ao   RG:   430796,    CPF: 
 381.984.444-91 ************************************************************************************************************ 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   CÍVEIS   em   andamento   nas   unidades 
 judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   pesquisa   não   abrange   as   AÇÕES   DE   EXECUÇÃO   FISCAL,   INSOLVÊNCIA,   FALÊNCIA,   RECUPERAÇÃO 
 JUDICIAL E CONCORDATA; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 00h58min. 

                      002769248 
 PEDIDO N°:  

E-mail - documentos encaminhados (0722702)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 427



 18/06/2020  002769242 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 CÍVEL 

 CERTIDÃO Nº:   002769242  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 LUIZ   ROBERTO   LESSA   WANDERLEY,   brasileira,   casado,   engenheiro   civil,   filho   de   Luiz   Medeiros 
 Wanderley   e   Maria   Luiza   Lessa   Wanderley,   nascido   aos   09/05/1947,   vinculado   ao   RG:   111014,    CPF: 
 060.625.394-72 ************************************************************************************************************ 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   CÍVEIS   em   andamento   nas   unidades 
 judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   pesquisa   não   abrange   as   AÇÕES   DE   EXECUÇÃO   FISCAL,   INSOLVÊNCIA,   FALÊNCIA,   RECUPERAÇÃO 
 JUDICIAL E CONCORDATA; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 00h40min. 

                      002769242 
 PEDIDO N°:  

E-mail - documentos encaminhados (0722702)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 428



 18/06/2020  002769236 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 CÍVEL 

 CERTIDÃO Nº:   002769236  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 LUIZ   MARCIO   ACCIOLY   CANUTO,   brasileira,   divorciado,   jornalista,   filho   de   Luiz   de   França   Canuto   e 
 Eunice Accioly Canuto, nascido aos 09/04/1946, vinculado ao RG: 124265,  CPF: 020.860.004-30 ********* 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   CÍVEIS   em   andamento   nas   unidades 
 judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   pesquisa   não   abrange   as   AÇÕES   DE   EXECUÇÃO   FISCAL,   INSOLVÊNCIA,   FALÊNCIA,   RECUPERAÇÃO 
 JUDICIAL E CONCORDATA; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 00h19min. 

                      002769236 
 PEDIDO N°:  

E-mail - documentos encaminhados (0722702)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 429



 18/06/2020  002769249 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 CÍVEL 

 CERTIDÃO Nº:   002769249  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 MARIA   BETHÂNIA   ACCIOLY   CANUTO   DÓRIA,   brasileira,   casada,   ator,   filha   de   Luiz   de   França   Canuto   e 
 Eunice Accioly Canuto, nascida aos 03/02/1965, vinculada ao RG: 687662      ,  CPF: 453.122.574-00 ***** 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   CÍVEIS   em   andamento   nas   unidades 
 judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   pesquisa   não   abrange   as   AÇÕES   DE   EXECUÇÃO   FISCAL,   INSOLVÊNCIA,   FALÊNCIA,   RECUPERAÇÃO 
 JUDICIAL E CONCORDATA; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 01h02min. 

                      002769249 
 PEDIDO N°:  

E-mail - documentos encaminhados (0722702)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 430



 18/06/2020  002769253 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 CÍVEL 

 CERTIDÃO Nº:   002769253  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 MARIANA   DE   ARAÚJO   ACCIOLY   CANUTO,   brasileira,   solteira,   estudante,   filha   de   Claudio   Henrique 
 Accioly   Canuto   e   Luciana   Cardoso   Sales   de   Araujo,   nascida   aos   06/01/1982,   vinculada   ao   RG: 
 99001297731     ,  CPF: 040.541.954-66 ******************************************************************************* 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   CÍVEIS   em   andamento   nas   unidades 
 judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   pesquisa   não   abrange   as   AÇÕES   DE   EXECUÇÃO   FISCAL,   INSOLVÊNCIA,   FALÊNCIA,   RECUPERAÇÃO 
 JUDICIAL E CONCORDATA; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 01h15min. 

                      002769253 
 PEDIDO N°:  
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 18/06/2020  002769237 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 CÍVEL 

 CERTIDÃO Nº:   002769237  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 JORGE   ACCIOLY   CANUTO,   brasileira,   divorciado,   arquiteto,   filho   de   Luiz   de   França   Canuto   e   Eunice 
 Accioly Canuto, nascido aos 17/01/1949, vinculado ao RG: 119863,  CPF: 091.521.134-34 ****************** 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   CÍVEIS   em   andamento   nas   unidades 
 judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   pesquisa   não   abrange   as   AÇÕES   DE   EXECUÇÃO   FISCAL,   INSOLVÊNCIA,   FALÊNCIA,   RECUPERAÇÃO 
 JUDICIAL E CONCORDATA; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 00h25min. 

                      002769237 
 PEDIDO N°:  
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 18/06/2020  002769247 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 CÍVEL 

 CERTIDÃO Nº:   002769247  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 SANDRA   TENÓRIO   ACCIOLY   CANUTO,   brasileira,   casada,   médico,   filha   de   Aloísio   Tenório   Raposo   e 
 Urania   de   Araújo   Tenório,   nascida   aos   26/09/1963,   vinculada   ao   RG:   2628         CRM   AL,    CPF: 
 534.386.554-20 ************************************************************************************************************ 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   CÍVEIS   em   andamento   nas   unidades 
 judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   pesquisa   não   abrange   as   AÇÕES   DE   EXECUÇÃO   FISCAL,   INSOLVÊNCIA,   FALÊNCIA,   RECUPERAÇÃO 
 JUDICIAL E CONCORDATA; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 00h55min. 

                      002769247 
 PEDIDO N°:  
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 18/06/2020  002769238 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 CÍVEL 

 CERTIDÃO Nº:   002769238  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 SYLVIO   ROBERTO   ACCIOLY   CANUTO,   brasileira,   divorciado,   físico,   filho   de   Luiz   de   França   Canuto   e 
 Eunice Accioly Canuto, nascido aos 10/06/1950, vinculado ao RG: 03280487 ,  CPF: 067.834.221-00 ***** 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   CÍVEIS   em   andamento   nas   unidades 
 judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   pesquisa   não   abrange   as   AÇÕES   DE   EXECUÇÃO   FISCAL,   INSOLVÊNCIA,   FALÊNCIA,   RECUPERAÇÃO 
 JUDICIAL E CONCORDATA; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 00h30min. 

                      002769238 
 PEDIDO N°:  
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO
CPF: 363.464.894-53 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:57:40 do dia 11/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/09/2020.
Código de controle da certidão: 7F50.A5B2.0DEF.539D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SANDRA TENORIO ACCIOLY CANUTO
CPF: 534.386.554-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN,
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins
de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:48:23 do dia 15/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/12/2020.
Código de controle da certidão: A43A.40D0.0638.D08B
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Nº 202000262885

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES E EXECUÇÕES
Natureza: Cível

CERTIFICO, REVENDO OS REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO, A PARTIR DE 25 DE ABRIL DE 1967, ATÉ A PRESENTE DATA, QUE
CONTRA

ANTÔNIO CARLOS ACCIOLY CANUTO
CPF: 115.732.951-91

NADA CONSTA na Jus�ça Federal de 1ª Instância, Seção Judiciária do Estado de Alagoas.

Observações:

1 - Esta cer�dão NÃO abrange processos eletrônicos de competência de Juizados Especiais Cíveis;

2 - Esta cer�dão foi expedida gratuitamente, através da Internet, com base nas Portarias nº 437/2005-GDF;

3 - O nº do documento constante nesta cer�dão foi informado pelo solicitante, sua �tularidade e auten�cidade deverá
ser conferida pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF e Iden�dade);

Atenção:

A auten�cidade desta Cer�dão poderá ser confirmada pela ins�tuição que a solicitou, caso entenda necessário, no
endereço h�p://www.jfal.jus.br/servicos/cer�dao-nega�va/validacao por um prazo máximo de 30 (trinta) dias,
observando-se a total conferência do nome, CPF/CNPJ e o número desta Cer�dão.

Maceió, 22/06/2020 23:30:24
Endereço: Av. Menino Marcelo, s/n, Serraria - Maceió - AL - C.E.P.: 57046-000
Fone: (82) 2122-4100
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: ANTONIO CARLOS ACCIOLY CANUTO
CPF: 115.732.951-91
Certidão nº: 14570639/2020
Expedição: 23/06/2020, às 09:47:34
Validade: 19/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que ANTONIO CARLOS ACCIOLY CANUTO, inscrito(a) no CPF sob
o nº 115.732.951-91, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Anexo - complemento - certidões (0723194)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 438



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Nº 202000262889

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES E EXECUÇÕES
Natureza: Cível

CERTIFICO, REVENDO OS REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO, A PARTIR DE 25 DE ABRIL DE 1967, ATÉ A PRESENTE DATA, QUE
CONTRA

BRUNO DE ARAÚJO ACCIOLY CANUTO
CPF: 053.465.854-78

NADA CONSTA na Jus�ça Federal de 1ª Instância, Seção Judiciária do Estado de Alagoas.

Observações:

1 - Esta cer�dão NÃO abrange processos eletrônicos de competência de Juizados Especiais Cíveis;

2 - Esta cer�dão foi expedida gratuitamente, através da Internet, com base nas Portarias nº 437/2005-GDF;

3 - O nº do documento constante nesta cer�dão foi informado pelo solicitante, sua �tularidade e auten�cidade deverá
ser conferida pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF e Iden�dade);

Atenção:

A auten�cidade desta Cer�dão poderá ser confirmada pela ins�tuição que a solicitou, caso entenda necessário, no
endereço h�p://www.jfal.jus.br/servicos/cer�dao-nega�va/validacao por um prazo máximo de 30 (trinta) dias,
observando-se a total conferência do nome, CPF/CNPJ e o número desta Cer�dão.

Maceió, 22/06/2020 23:33:07
Endereço: Av. Menino Marcelo, s/n, Serraria - Maceió - AL - C.E.P.: 57046-000
Fone: (82) 2122-4100
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: BRUNO DE ARAUJO ACCIOLY CANUTO
CPF: 053.465.854-78
Certidão nº: 14570864/2020
Expedição: 23/06/2020, às 09:49:26
Validade: 19/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que BRUNO DE ARAUJO ACCIOLY CANUTO, inscrito(a) no CPF
sob o nº 053.465.854-78, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Nº 202000262893

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES E EXECUÇÕES
Natureza: Cível

CERTIFICO, REVENDO OS REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO, A PARTIR DE 25 DE ABRIL DE 1967, ATÉ A PRESENTE DATA, QUE
CONTRA

JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO
CPF: 363.464.894-53

NADA CONSTA na Jus�ça Federal de 1ª Instância, Seção Judiciária do Estado de Alagoas.

Observações:

1 - Esta cer�dão NÃO abrange processos eletrônicos de competência de Juizados Especiais Cíveis;

2 - Esta cer�dão foi expedida gratuitamente, através da Internet, com base nas Portarias nº 437/2005-GDF;

3 - O nº do documento constante nesta cer�dão foi informado pelo solicitante, sua �tularidade e auten�cidade deverá
ser conferida pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF e Iden�dade);

Atenção:

A auten�cidade desta Cer�dão poderá ser confirmada pela ins�tuição que a solicitou, caso entenda necessário, no
endereço h�p://www.jfal.jus.br/servicos/cer�dao-nega�va/validacao por um prazo máximo de 30 (trinta) dias,
observando-se a total conferência do nome, CPF/CNPJ e o número desta Cer�dão.

Maceió, 22/06/2020 23:36:39
Endereço: Av. Menino Marcelo, s/n, Serraria - Maceió - AL - C.E.P.: 57046-000
Fone: (82) 2122-4100
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO
CPF: 363.464.894-53
Certidão nº: 14571096/2020
Expedição: 23/06/2020, às 09:51:23
Validade: 19/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO, inscrito(a) no CPF sob
o nº 363.464.894-53, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Anexo - complemento - certidões (0723194)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 442



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Nº 202000262897

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES E EXECUÇÕES
Natureza: Cível

CERTIFICO, REVENDO OS REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO, A PARTIR DE 25 DE ABRIL DE 1967, ATÉ A PRESENTE DATA, QUE
CONTRA

LÚCIO ANDRÉ ACCIOLY CANUTO
CPF: 381.984.444-91

NADA CONSTA na Jus�ça Federal de 1ª Instância, Seção Judiciária do Estado de Alagoas.

Observações:

1 - Esta cer�dão NÃO abrange processos eletrônicos de competência de Juizados Especiais Cíveis;

2 - Esta cer�dão foi expedida gratuitamente, através da Internet, com base nas Portarias nº 437/2005-GDF;

3 - O nº do documento constante nesta cer�dão foi informado pelo solicitante, sua �tularidade e auten�cidade deverá
ser conferida pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF e Iden�dade);

Atenção:

A auten�cidade desta Cer�dão poderá ser confirmada pela ins�tuição que a solicitou, caso entenda necessário, no
endereço h�p://www.jfal.jus.br/servicos/cer�dao-nega�va/validacao por um prazo máximo de 30 (trinta) dias,
observando-se a total conferência do nome, CPF/CNPJ e o número desta Cer�dão.

Maceió, 22/06/2020 23:37:43
Endereço: Av. Menino Marcelo, s/n, Serraria - Maceió - AL - C.E.P.: 57046-000
Fone: (82) 2122-4100
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: LUCIO ANDRE ACCIOLY CANUTO
CPF: 381.984.444-91
Certidão nº: 14571239/2020
Expedição: 23/06/2020, às 09:52:07
Validade: 19/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que LUCIO ANDRE ACCIOLY CANUTO, inscrito(a) no CPF sob o
nº 381.984.444-91, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Nº 202000262901

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES E EXECUÇÕES
Natureza: Cível

CERTIFICO, REVENDO OS REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO, A PARTIR DE 25 DE ABRIL DE 1967, ATÉ A PRESENTE DATA, QUE
CONTRA

LUIZ MARCIO ACCIOLY CANUTO
CPF: 020.860.004-30

NADA CONSTA na Jus�ça Federal de 1ª Instância, Seção Judiciária do Estado de Alagoas.

Observações:

1 - Esta cer�dão NÃO abrange processos eletrônicos de competência de Juizados Especiais Cíveis;

2 - Esta cer�dão foi expedida gratuitamente, através da Internet, com base nas Portarias nº 437/2005-GDF;

3 - O nº do documento constante nesta cer�dão foi informado pelo solicitante, sua �tularidade e auten�cidade deverá
ser conferida pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF e Iden�dade);

Atenção:

A auten�cidade desta Cer�dão poderá ser confirmada pela ins�tuição que a solicitou, caso entenda necessário, no
endereço h�p://www.jfal.jus.br/servicos/cer�dao-nega�va/validacao por um prazo máximo de 30 (trinta) dias,
observando-se a total conferência do nome, CPF/CNPJ e o número desta Cer�dão.

Maceió, 22/06/2020 23:41:02
Endereço: Av. Menino Marcelo, s/n, Serraria - Maceió - AL - C.E.P.: 57046-000
Fone: (82) 2122-4100
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: LUIZ MARCIO ACCIOLY CANUTO
CPF: 020.860.004-30
Certidão nº: 14571477/2020
Expedição: 23/06/2020, às 09:53:37
Validade: 19/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que LUIZ MARCIO ACCIOLY CANUTO, inscrito(a) no CPF sob o
nº 020.860.004-30, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Nº 202000262908

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES E EXECUÇÕES
Natureza: Cível

CERTIFICO, REVENDO OS REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO, A PARTIR DE 25 DE ABRIL DE 1967, ATÉ A PRESENTE DATA, QUE
CONTRA

MARIA BETHÂNIA ACCIOLY CANUTO DÓRIA
CPF: 453.122.574-00

NADA CONSTA na Jus�ça Federal de 1ª Instância, Seção Judiciária do Estado de Alagoas.

Observações:

1 - Esta cer�dão NÃO abrange processos eletrônicos de competência de Juizados Especiais Cíveis;

2 - Esta cer�dão foi expedida gratuitamente, através da Internet, com base nas Portarias nº 437/2005-GDF;

3 - O nº do documento constante nesta cer�dão foi informado pelo solicitante, sua �tularidade e auten�cidade deverá
ser conferida pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF e Iden�dade);

Atenção:

A auten�cidade desta Cer�dão poderá ser confirmada pela ins�tuição que a solicitou, caso entenda necessário, no
endereço h�p://www.jfal.jus.br/servicos/cer�dao-nega�va/validacao por um prazo máximo de 30 (trinta) dias,
observando-se a total conferência do nome, CPF/CNPJ e o número desta Cer�dão.

Maceió, 22/06/2020 23:46:16
Endereço: Av. Menino Marcelo, s/n, Serraria - Maceió - AL - C.E.P.: 57046-000
Fone: (82) 2122-4100
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: MARIA BETHANIA ACCIOLY CANUTO DORIA
CPF: 453.122.574-00
Certidão nº: 14571418/2020
Expedição: 23/06/2020, às 09:54:22
Validade: 19/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que MARIA BETHANIA ACCIOLY CANUTO DORIA, inscrito(a) no
CPF sob o nº 453.122.574-00, NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Nº 202000262891

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES E EXECUÇÕES
Natureza: Cível

CERTIFICO, REVENDO OS REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO, A PARTIR DE 25 DE ABRIL DE 1967, ATÉ A PRESENTE DATA, QUE
CONTRA

MARIA DE FÁTIMA ACCIOLY CANUTO WANDERLEY
CPF: 209.504.624-20

NADA CONSTA na Jus�ça Federal de 1ª Instância, Seção Judiciária do Estado de Alagoas.

Observações:

1 - Esta cer�dão NÃO abrange processos eletrônicos de competência de Juizados Especiais Cíveis;

2 - Esta cer�dão foi expedida gratuitamente, através da Internet, com base nas Portarias nº 437/2005-GDF;

3 - O nº do documento constante nesta cer�dão foi informado pelo solicitante, sua �tularidade e auten�cidade deverá
ser conferida pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF e Iden�dade);

Atenção:

A auten�cidade desta Cer�dão poderá ser confirmada pela ins�tuição que a solicitou, caso entenda necessário, no
endereço h�p://www.jfal.jus.br/servicos/cer�dao-nega�va/validacao por um prazo máximo de 30 (trinta) dias,
observando-se a total conferência do nome, CPF/CNPJ e o número desta Cer�dão.

Maceió, 22/06/2020 23:35:34
Endereço: Av. Menino Marcelo, s/n, Serraria - Maceió - AL - C.E.P.: 57046-000
Fone: (82) 2122-4100
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: MARIA DE FATIMA ACCIOLY CANUTO WANDERLEY
CPF: 209.504.624-20
Certidão nº: 14570953/2020
Expedição: 23/06/2020, às 09:50:25
Validade: 19/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que MARIA DE FATIMA ACCIOLY CANUTO WANDERLEY, inscrito(a)
no CPF sob o nº 209.504.624-20, NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Anexo - complemento - certidões (0723194)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 450



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Nº 202000262911

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES E EXECUÇÕES
Natureza: Cível

CERTIFICO, REVENDO OS REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO, A PARTIR DE 25 DE ABRIL DE 1967, ATÉ A PRESENTE DATA, QUE
CONTRA

MARIANA DE ARAÚJO ACCIOLY CANUTO
CPF: 040.541.954-66

NADA CONSTA na Jus�ça Federal de 1ª Instância, Seção Judiciária do Estado de Alagoas.

Observações:

1 - Esta cer�dão NÃO abrange processos eletrônicos de competência de Juizados Especiais Cíveis;

2 - Esta cer�dão foi expedida gratuitamente, através da Internet, com base nas Portarias nº 437/2005-GDF;

3 - O nº do documento constante nesta cer�dão foi informado pelo solicitante, sua �tularidade e auten�cidade deverá
ser conferida pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF e Iden�dade);

Atenção:

A auten�cidade desta Cer�dão poderá ser confirmada pela ins�tuição que a solicitou, caso entenda necessário, no
endereço h�p://www.jfal.jus.br/servicos/cer�dao-nega�va/validacao por um prazo máximo de 30 (trinta) dias,
observando-se a total conferência do nome, CPF/CNPJ e o número desta Cer�dão.

Maceió, 22/06/2020 23:47:20
Endereço: Av. Menino Marcelo, s/n, Serraria - Maceió - AL - C.E.P.: 57046-000
Fone: (82) 2122-4100
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: MARIANA DE ARAUJO ACCIOLY CANUTO
CPF: 040.541.954-66
Certidão nº: 14571623/2020
Expedição: 23/06/2020, às 09:54:53
Validade: 19/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que MARIANA DE ARAUJO ACCIOLY CANUTO, inscrito(a) no CPF
sob o nº 040.541.954-66, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Nº 202000262915

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES E EXECUÇÕES
Natureza: Cível

CERTIFICO, REVENDO OS REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO, A PARTIR DE 25 DE ABRIL DE 1967, ATÉ A PRESENTE DATA, QUE
CONTRA

PAULO JORGE ACCIOLY CANUTO
CPF: 091.521.134-34

NADA CONSTA na Jus�ça Federal de 1ª Instância, Seção Judiciária do Estado de Alagoas.

Observações:

1 - Esta cer�dão NÃO abrange processos eletrônicos de competência de Juizados Especiais Cíveis;

2 - Esta cer�dão foi expedida gratuitamente, através da Internet, com base nas Portarias nº 437/2005-GDF;

3 - O nº do documento constante nesta cer�dão foi informado pelo solicitante, sua �tularidade e auten�cidade deverá
ser conferida pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF e Iden�dade);

Atenção:

A auten�cidade desta Cer�dão poderá ser confirmada pela ins�tuição que a solicitou, caso entenda necessário, no
endereço h�p://www.jfal.jus.br/servicos/cer�dao-nega�va/validacao por um prazo máximo de 30 (trinta) dias,
observando-se a total conferência do nome, CPF/CNPJ e o número desta Cer�dão.

Maceió, 22/06/2020 23:48:59
Endereço: Av. Menino Marcelo, s/n, Serraria - Maceió - AL - C.E.P.: 57046-000
Fone: (82) 2122-4100
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: PAULO JORGE ACCIOLY CANUTO
CPF: 091.521.134-34
Certidão nº: 14571871/2020
Expedição: 23/06/2020, às 09:56:50
Validade: 19/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que PAULO JORGE ACCIOLY CANUTO, inscrito(a) no CPF sob o
nº 091.521.134-34, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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 23/06/2020  002771536 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 CÍVEL 

 CERTIDÃO Nº:   002771536  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 PAULO JORGE ACCIOLY CANUTO, brasileira, divorciado, vinculado ao RG: 119863,  CPF: 091.521.134-34  

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   CÍVEIS   em   andamento   nas   unidades 
 judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   pesquisa   não   abrange   as   AÇÕES   DE   EXECUÇÃO   FISCAL,   INSOLVÊNCIA,   FALÊNCIA,   RECUPERAÇÃO 
 JUDICIAL E CONCORDATA; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, terça-feira, 23 de junho de 2020 às 09h27min. 

                      002771536 
 PEDIDO N°:  
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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Nº 202000262917

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES E EXECUÇÕES
Natureza: Cível

CERTIFICO, REVENDO OS REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO, A PARTIR DE 25 DE ABRIL DE 1967, ATÉ A PRESENTE DATA, QUE
CONTRA

SYLVIO ROBERTO ACCIOLY CANUTO
CPF: 067.834.221-00

NADA CONSTA na Jus�ça Federal de 1ª Instância, Seção Judiciária do Estado de Alagoas.

Observações:

1 - Esta cer�dão NÃO abrange processos eletrônicos de competência de Juizados Especiais Cíveis;

2 - Esta cer�dão foi expedida gratuitamente, através da Internet, com base nas Portarias nº 437/2005-GDF;

3 - O nº do documento constante nesta cer�dão foi informado pelo solicitante, sua �tularidade e auten�cidade deverá
ser conferida pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF e Iden�dade);

Atenção:

A auten�cidade desta Cer�dão poderá ser confirmada pela ins�tuição que a solicitou, caso entenda necessário, no
endereço h�p://www.jfal.jus.br/servicos/cer�dao-nega�va/validacao por um prazo máximo de 30 (trinta) dias,
observando-se a total conferência do nome, CPF/CNPJ e o número desta Cer�dão.

Maceió, 22/06/2020 23:50:26
Endereço: Av. Menino Marcelo, s/n, Serraria - Maceió - AL - C.E.P.: 57046-000
Fone: (82) 2122-4100
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: SYLVIO ROBERTO ACCIOLY CANUTO
CPF: 067.834.221-00
Certidão nº: 14572038/2020
Expedição: 23/06/2020, às 09:57:41
Validade: 19/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que SYLVIO ROBERTO ACCIOLY CANUTO, inscrito(a) no CPF sob
o nº 067.834.221-00, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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De: Tulio Fireman <tuliofireman@gmail.com>
Para: rodrigomoura@tre-al.jus.br
Data: 23/06/2020 12:42 PM
Assunto: Atualização documentos compra casa rua do Imperador

Bom dia,

Segue a certidão da Equatorial referente a energia da casa. Hoje de 15h irei
pessoalmente protocolar esses mesmos documentos dos
02 e-mail que lhe enviei no TRE 

Grato

-- 
Tulio Fireman
Creci 5200/ AL,
82-99180-0453 

Anexados:

Arquivo: ATT00003.txt Tamanho:
0k

Tipo de
Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00004.html (Mostrar conteúdo da
mensagem)

Tamanho:
1k

Tipo de
Conteúdo:
text/html

Arquivo: DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO
EQUATORIAL Casa da rua do Imperador  -
309753.pdf

Tamanho:
376k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO

Equatorial Energia Alagoas
Av. Fernandes Lima, 3349
 - Maceió - AL -  
CNPJ: 12.272.084/0001-00    IE: 

Fone: 0800 082 0196 ou 0800 721 0082
(Ouvidoria)
www.equatorialalagoas.com.br - ARSAL: 0800-727-0167

MACEIO - AL,  22 de Junho de 2020.

0030975-3Unidade Consumidora:
0486961-3 EUNICE ACCIOLY CANUTOCliente :

:
 -  -  : 
R  DO IMPERADOR 254   , CENTROEndereço:
MACEIO - ALCidade :

CEP :  57.020-670

Declaramos quitado(s) o(s) débito(s) abaixo relacionado(s) deste Cliente e Unidade Consumidora :

Data deValor da FaturaNº Fat.Mês e Ano
VencimentoR$de Fatmto

10/2007 0 12,30 20/10/2007

Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais.
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Equatorial Energia Alagoas
 ATENDIMENTO: 0800 082 0196 (24h - ligação gratuita)

www.equatorialalagoas.com.br
Ouvidoria: 0800 721 0082  (horário comercial)

Código ÚnicoAgência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

0030975-3 - Ligação Gratuita de telefones fixos e167
Tarifada na origem para telefones celulares

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO

Endereço para Entrega

EUNICE ACCIOLY CANUTO
R  DO IMPERADOR , 254   
CENTRO - 
CEP 57.020-670 - MACEIO - AL

Equatorial Energia Alagoas

0030975-3Cód.Único:
 

DeclQuitacao.qrp - 13/01/14 - V.8.27002E-mail - declaração quitação da Equatorial (0723293)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 460



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2020.

 

À Diretoria-Geral.

 

 

Senhor Diretor,
 
A fim de sanar as pendências apontadas pela AJ-DG e

ACAGE, peço vênia para informar a V. Sa. que foram juntados novos
documentos e certidões, tanto dos vendedores como do imóvel que
este Tribunal almeja adquirir, conforme detalhamento abaixo.
 
Do imóvel
Declaração de quitação da Equatorial Energia Alagoas: evento SEI
0723293, páginas 2/3.
Certidão negativa de débito da CASAL: evento SEI 0722702, página
9.
Certidão de inteiro teor atualizada do imóvel: evento SEI 0722702,
páginas 3/7, validade: 17/07/2020.
Certidão negativa municipal de tributos imobiliários: evento SEI
0722702, página 8, validade: 14/09/2020.
 
Dos vendedores
Herdeiro(a): ANTÔNIO CARLOS ACCIOLY CANUTO, CPF nº
115.732.951-91.
Cópia do RG e do CPF: evento SEI 0669172, página 01.
Comprovante de residência: evento SEI 0669172, página 01.
Estado civil: solteiro.
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Certidão de feitos ajuizados – cível estadual: evento SEI 0722702,
página 10, validade: 18/07/2020.
Certidão de feitos ajuizados – cível federal: evento SEI 0723194,
página 1, validade: 22/07/2020.
Certidão de feitos ajuizados – cível trabalhista: evento SEI 0723194,
página 2, validade: 19/12/2020.
 
Herdeiro(a): BRUNO DE ARAÚJO ACCIOLY CANUTO, CPF nº
053.465.854-78.
Cópia do RG e do CPF: evento SEI 0669172, página 16.
Comprovante de residência: evento SEI 0669172, página 16.
Estado civil: casado.
Cônjuge: ISABELLY CRYSTINA MELO CAVALCANTI CAMPOS
CANUTO, CPF nº 050.836.554-62.
Cópia do CPF do cônjuge: evento SEI 0669172, página 21.
Certidão de casamento: evento SEI 0669172, página 20.
Certidão de feitos ajuizados – cível estadual: evento SEI 0722702,
página 11, validade: 18/07/2020.
Certidão de feitos ajuizados – cível federal: evento SEI 0723194,
página 3, validade: 22/07/2020.
Certidão de feitos ajuizados – cível trabalhista: evento SEI 0723194,
página 4, validade: 19/12/2020.
 
Herdeiro(a): JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO, CPF nº
363.464.894-53.
Cópia do RG e do CPF: evento SEI 0669174, página 8.
Comprovante de residência: evento SEI 0669174, página 7.
Estado civil: casado.
Cônjuge: SANDRA TENÓRIO ACCIOLY CANUTO, CPF nº
534.386.554-20.
Cópia do CPF do cônjuge: evento SEI 0669174, página 6.
Certidão de casamento: evento SEI 0669174, página 4.
Certidão de feitos ajuizados – cível estadual: evento SEI 0722702,
página 15, validade: 18/07/2020.
Certidão de feitos ajuizados – cível federal: evento SEI 0723194,
página 5, validade: 22/07/2020.
Certidão de feitos ajuizados – cível trabalhista: evento SEI 0723194,
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página 6, validade: 19/12/2020.
 
Herdeiro(a): LÚCIO ANDRÉ ACCIOLY CANUTO, CPF nº
381.984.444-91.
Cópia do RG e do CPF: evento SEI 0669174, página 16.
Comprovante de residência: evento SEI 0669174, página 15.
Estado civil: divorciado.
Certidão de feitos ajuizados – cível estadual: evento SEI 0722702,
página 16, validade: 18/07/2020.
Certidão de feitos ajuizados – cível federal: evento SEI 0723194,
página 7, validade: 22/07/2020.
Certidão de feitos ajuizados – cível trabalhista: evento SEI 0723194,
página 8, validade: 19/12/2020.
 
Herdeiro(a): LUIZ MARCIO ACCIOLY CANUTO, CPF nº
020.860.004-30.
Cópia do RG e do CPF: evento SEI 0669177, página 21.
Comprovante de residência: evento SEI 0669177, página 19.
Estado civil: divorciado.
Certidão de feitos ajuizados – cível estadual: evento SEI 0722702,
página 18, validade: 18/07/2020.
Certidão de feitos ajuizados – cível federal: evento SEI 0723194,
página 9, validade: 22/07/2020.
Certidão de feitos ajuizados – cível trabalhista: evento SEI 0723194,
página 10, validade: 19/12/2020.
 
Herdeiro(a): MARIA BETHÂNIA ACCIOLY CANUTO DÓRIA, CPF nº
453.122.574-00.
Cópia do RG e do CPF: evento SEI 0669176, página 4.
Comprovante de residência: evento SEI 0669176, página 7.
Estado civil: casada.
Cônjuge: JORGE JOSÉ TAVARES DÓRIA, CPF nº 087.661.344-04.
Cópia do CPF do cônjuge: evento SEI 0669176, página 3.
Certidão de casamento: evento SEI 0669176, página 6.
Certidão de feitos ajuizados – cível estadual: evento SEI 0722702,
página 19, validade: 18/07/2020.
Certidão de feitos ajuizados – cível federal: evento SEI 0723194,
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página 11, validade: 22/07/2020.
Certidão de feitos ajuizados – cível trabalhista: evento SEI 0723194,
página 12, validade: 19/12/2020.
 
Herdeiro(a): MARIA DE FÁTIMA ACCIOLY CANUTO WANDERLEY,
CPF nº 209.504.624-20.
Cópia do RG e do CPF: evento SEI 0669176, página 15.
Comprovante de residência: evento SEI 0669176, página 15.
Estado civil: casada.
Cônjuge: LUIZ ROBERTO LESSA WANDERLEY, CPF nº 060.625.394-
72.
Cópia do CPF do cônjuge: evento SEI 0669176, página 14.
Certidão de casamento: evento SEI 0669176, página 16.
Certidão de feitos ajuizados – cível estadual: evento SEI 0722702,
página 12, validade: 18/07/2020.
Certidão de feitos ajuizados – cível federal: evento SEI 0723194,
página 13, validade: 22/07/2020.
Certidão de feitos ajuizados – cível trabalhista: evento SEI 0723194,
página 14, validade: 19/12/2020.
 
Herdeiro(a): MARIANA DE ARAÚJO ACCIOLY CANUTO, CPF nº
040.541.954-66.
Cópia do RG e do CPF: evento SEI 0669172, página 9.
Comprovante de residência: evento SEI 0669172, página 8.
Estado civil: solteira.
Certidão de feitos ajuizados – cível estadual: evento SEI 0722702,
página 20, validade: 18/07/2020.
Certidão de feitos ajuizados – cível federal: evento SEI 0723194,
página 15, validade: 22/07/2020.
Certidão de feitos ajuizados – cível trabalhista: evento SEI 0723194,
página 16, validade: 19/12/2020.
 
Herdeiro(a): PAULO JORGE ACCIOLY CANUTO, CPF nº
091.521.134-34.
Cópia do RG e do CPF: evento SEI 0669177, página 8.
Comprovante de residência: evento SEI 0669177, página 8.
Estado civil: separado.
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Certidão de feitos ajuizados – cível estadual: evento SEI 0723194,
página 19, validade: 23/07/2020.
Certidão de feitos ajuizados – cível federal: evento SEI 0723194,
página 17, validade: 22/07/2020.
Certidão de feitos ajuizados – cível trabalhista: evento SEI 0723194,
página 18, validade: 19/12/2020.
 
Herdeiro(a): SYLVIO ROBERTO ACCIOLY CANUTO, CPF nº
067.834.221-00.
Cópia do RG e do CPF: evento SEI 0669177, página 3.
Comprovante de residência: evento SEI 0669177, página 2.
Estado civil: divorciado.
Certidão de feitos ajuizados – cível estadual: evento SEI 0722702,
página 23, validade: 18/07/2020.
Certidão de feitos ajuizados – cível federal: evento SEI 0723194,
página 20, validade: 22/07/2020.
Certidão de feitos ajuizados – cível trabalhista: evento SEI 0723194,
página 21, validade: 19/12/2020.
 

Diante disso, peço vênia para sugerir que os
documentos sejam encaminhados para as análises competentes da
AJ-DG e ACAGE.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/06/2020, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0723362 e o código CRC 582EDCEA.

0002144-42.2020.6.02.8000 0723362v1
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De: Tulio Fireman <tuliofireman@gmail.com>

Para: sapev@tre-al.jus.br, rodrigomoura@tre-al.jus.br, lucio canuto <canutolucio@hotmail.com>,
josericardomaceio@ig.com.br

Data: 25/06/2020 11:00 AM
Assunto: ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES - 0002144-42-2020-6-02.8000

  Bom dia,
Segue anexo documentos atualizados dos proprietários da casa da rua do
Imperador, vizinha a TRE da praça Sinimbu e documentos atualizados da referida
casa, para darmos continuidade no processo de compra pelo TRE-Al.

SEI!0002144-42-2020  6.02.8000

Caso tenha alguma dificuldade de acessar as imagens ou constatar falta de algum
documento, favor me solicitar em resposta este. 

-- 
Tulio Fireman
Creci 5200/ AL,
82-99180-0453 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2020.
 
À Direção-Geral.

 

Senhor Diretor,
 
Em adendo ao Despacho GSAD 0723362, peço vênia para

informar a V. Sa. que foi anexada, no evento nº 0724176, a cópia
digitalizada (escaneada) da certidão de inteiro teor atualizada do
imóvel.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/06/2020, às 20:04, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0724179 e o código CRC 7FDB9129.

0002144-42.2020.6.02.8000 0724179v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2020.
À Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral e á

Assessoria de Contas e Apoio à Gestão para análise e
pronunciamento, tendo em vista o encaminhamento do
Senhor Secretário de Administração, nos termos
do despacho 0723362, aditado pelo despacho 0724179. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
30/06/2020, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0724361 e o código CRC AFFEE5C3.

0002144-42.2020.6.02.8000 0724361v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2020.
 Senhor Diretor-Geral,
 
Nesta AJ-DG os presentes autos eletrônicos, em

face do encaminhamento de Vossa Senhoria (0724361), para
continuidade da análise da viabilidade jurídica da aquisição
do imóvel situado na Rua do Imperador, 254, Centro, vizinho
ao prédio onde se encontrava instalada a antiga sede deste
Tribunal, mediante contratação direta por dispensa de
licitação prevista no art. 24, X, da Lei n.º 8.666/1993.

No Parecer nº 729 (0686386), esta Assessoria
Jurídica recomendou as seguintes diligências:   

 
1) atualização das certidões de  feitos ajuizados -

cível estadual (atendida 0723194);
2) juntada das certidões de  feitos ajuizados -

 federal (atendida 0723194);
3) atualizar certidão de inteiro teor

(atendida 0724176);
4) juntar homologação da SPU ao laudo

de avaliação do imóvel (atendida 0705944);
5)  juntar plantas de situação e localização do

terreno e construções;
6) juntar as três últimas contas das fornecedoras de

água e eletricidade, ou documentos equivalentes de quitação
(atendida Equatorial Energia 0723293);

7) juntar minuta do contrato de compra e venda, 
conforme modelo da SPU (Anexo II da ON  nº 01/2018).
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Dessa forma, resta providenciar as providências
referidas nos itens 5, 6 (CASAL) e 7, pelo que se remetem os
autos, em paralelo,  à SAD. 

 
À consideração superior.
 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 01/07/2020, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0725906 e o código CRC 2BE88E7C.

0002144-42.2020.6.02.8000 0725906v1
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DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2020.
À Secretaria de Administração, para cumprimento

das diligências recomendadas pela Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral no Despacho AJ-DG 0725906.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/07/2020, às 12:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0725980 e o código CRC D36F4307.

0002144-42.2020.6.02.8000 0725980v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de julho de 2020.
Ao tempo em que certifico a juntada do

PA 0006167-31.2020.6.02.8000 a estes autos, em
cumprimento à determinação do Sr. Diretor-Geral, veiculada
no Despacho GDG 0725582 daqueles autos, remeto o feito à
SLC, para personalizar o modelo de contrato de que trata o
Anexo II da ON SPU 01/2018, conforme item 7 do Despacho
AJ-DG 0725906.

Após, devolver o feito a este, tendo em vista as
demais pendências apontadas (itens 5 e 6).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/07/2020, às 20:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0726812 e o código CRC F86D5194.

0002144-42.2020.6.02.8000 0726812v1
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02/07/2020

1/1

De: Tulio Fireman <tuliofireman@gmail.com>

Para: josericardomaceio@ig.com.br, rodrigomoura@tre-al.jus.br, sapev@tre-al.jus.br, sad@tre-al.jus.br

Data: Qui, Jul 2, 2020 20:51

Assunto: CERTIDÃO NEGATIVAS DA CASA DA RUA DO IMPERADOR - 0002144-42-2020-6-02.8000

Anexos: CERT NEGATIVA CASAL.pdf, DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO EQUATORIAL Casa da rua do Imperador - 309753.pdf

Boa noite,

Segue anexo as certidões negativas da Casal e Equatorial(CEAL).

SEI!0002144-42-2020  6.02.8000

-- 

Tulio Fireman
Creci 5200/ AL,
82-99180-0453 

Livre de vírus. www.avast.com.

E-mail Certidão Negativa - CASAL (0726821)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 478
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17/06/2020

16:03:38

PAG 1/1

GSAN - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E SERVICOS DE SANEAMENTO

Certifico, a vista de documentos comprobatórios e pesquisa de registros na nossa base de dados, que o imóvel abaixo descrito, atualmente sob
responsabilidade do Sr./Sra. SESC , se encontra em situação regular, sem débitos, acordos ou serviços a faturar, nesta data.

Certidão Negativa de Débito

NORMAL SUPRIMIDA TOTAL FACTIVEL -

Situação do PoçoSituação Ligação EsgotoSituação Ligação de ÁguaPerfil do Imóvel

473.007.210.0012.000 COMERCIAL AVICOLA, ACOUGUE E 1

EconomiasSubcategoriaCategoriaInscrição

18497.7 Localidade: MACEIO UN JARAGUA Município: MACEIO
57020-670CEP:CENTROBairro:

RUA DO IMPERADOR, 0254Endereço:

DADOS DO IMÓVEL:

Matrícula

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

RUA BARAO DE ATALAIA, N. 200 - CENTRO - CEP 57020-510

C.N.P.J. 12.294.708/0001-81 / Inscrição Estadual - DISPENSADA

www.casal.al.gov.br

Atendimento 0800 082 0195
IMPORTANTE: Qualquer rasura tornará nulo o efeito desta certidão.

Autenticação Eletrônica:T7W520200617

Você poderá verificar a autenticidade da Certidão Negativa de Débitos emitida na nossa loja virtual

Anexo ao E-mail|: Certidão Negativa CASAL (0726822)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 479
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PROCESSO : 0002144-42.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : CONTRATAÇÃO DIRETA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. OPINAMENTO. REANÁLISE.

 

Parecer nº 1253 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-Chefe,
 
Retornam os autos para que seja dado continuidade

da análise quanto à regularidade da aquisição do imóvel situado na
Rua do Imperador, 254, Centro deste município de Maceió/AL,
vizinho ao prédio onde se encontrava instalada a antiga sede deste
Tribunal, mediante contratação direta por dispensa de
licitação prevista no art. 24, X, da Lei n.º 8.666/1993, em atenção a
proposta de venda no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil
reais) (0669169 - págs. 01-02), considerando, para tanto, os
documentos recentemente colacionados aos autos que visam atender
aos apontamentos outrora lançados por essa Unidade técnica em
Parecer anterior de n.º 745/2020 (0687433).

 
Assim, sob nova análise, verificamos a juntada

de certidão de inteiro teor atualizada do imóvel objeto destes autos
(0724176), bem como da homologação, concedida pela Secretária de
Patrimônio da União - SPU (0705944), do laudo de avaliação do
imóvel (0677967).

 
Ademais, apresentadas as certidões devidamente

atualizadas de feitos ajuizados nas esferas federal e cível estadual de
todos os proponentes vendedores (0723194 e 0722702).

 
Suscitada a necessidade quanto à juntada das três

últimas contas das fornecedoras de água e energia elétrica inerentes
ao imóvel objeto de aquisição, ou mesmo documento similar
que pudesse demonstrar a regularidade do imóvel junto às referidas
prestadoras de serviço, foram devidamente apresentadas a
declaração de quitação expedida pela Equatorial Energia Alagoas
(0723293) e a certidão negativa de débito emitida pela Companhia de
Saneamento de Alagoas - CASAL (0726822), atendendo-se assim
satisfatoriamente a este apontamento. 

 
Desta forma, após analisar a documentação colacionada

nestes autos, permanecem assim mantidos os apontamentos a seguir
mensurados, necessários para anuirmos favoravelmente pela
concretização do presente procedimento inerente à aquisição do
imóvel acima referenciado no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta
mil reais):  

 
- Juntada das plantas de situação e localização do terreno

e construções;
- Confecção da minuta do contrato de compra e venda

segundo modelo indicado no Anexo II da Orientação Normativa nº
01/2018 (0678850) sob aprovação a ser concedida pela Assessoria
Jurídica da Diretoria Geral;

- Expedição do extrato de publicação do edital
de dispensa de licitação.

 
Desta feita, face as observações acima levantadas,

recomendamos o retorno destes à Secretaria de Administração para
conhecimento e providências.
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Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente I - ACAGE

 
De acordo. 
À Secretaria de Administração. 
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora-Chefe

ACAGE
 

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 03/07/2020, às 09:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 03/07/2020, às 09:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0726927 e o código CRC 3E62E048.

0002144-42.2020.6.02.8000 0726927v3
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DESPACHO

Maceió, 06 de julho de 2020.
Ao tempo que certifico a junta do PA 0006318-

94.2020.6.02.8000 a estes autos, devolvo o feito à SLC, para
juntada da minuta contratual, conforme assinalado no
Despacho GSAD 0726812.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/07/2020, às 22:29, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0728059 e o código CRC F7E473B3.

0002144-42.2020.6.02.8000 0728059v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de julho de 2020.
Retornem os autos à SLC, na forma do Despacho

GSAD 0728059.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/07/2020, às 18:14, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0730289 e o código CRC EF8BDF57.

0002144-42.2020.6.02.8000 0730289v1
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E-mail - 0732150

Data de Envio: 
  16/07/2020 12:11:53

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    pedro.barros@planejamento.gov.br

Assunto: 
  esclarecimento. aquisição de imóvel. TRE/AL.

Mensagem: 
  Boa Tarde, Senhor Pedro!

Sirvo-me do presente, de ordem do Senhor Secretário de Administração deste Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas - TRE/AL, que se encontra de férias, para informar e questionar o que segue:

1. O TRE/AL pretende adquirir imóvel para ampliar sua antiga sede. 

2. O TRE/AL está inserindo os dados no modelo constante no Anexo II da Orientação Normativa nº
01/2018, onde há a indicação do valor do terreno, do valor da área construída e o valor total do imóvel. 

3. Como a proposta foi dada pelo valor total de R$ 180.000,00, sem especificar o valor do terreno e da
área construída, questionamos se podemos excluir estes campos (c1.1 - Valor do Terreno e c1.2 Valor da
Área Construída) ou será necessária a indicação de tais tais valores.

Atenciosamente,

Ingrid Pereira de Lima Araujo
Seção de Licitações e Contratos

E-mail SLC 0732150         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 485



16/07/2020 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=J1W6T2VERMZAM&View=Message&Print=Yes

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=J1W6T2VERMZAM&View=Message&Print=Yes 1/1

De: "Pedro Gustavo  dos  Santos Barros" <pedro.barros@planejamento.gov.br>
Para: Ingrid Breda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br>
CC: Fernando Rodrigues de Lima Dias Fernandes <fernando.fernandes@planejamento.gov.br>
Data: 16/07/2020 12:17 PM
Assunto: [slc] esclarecimento. aquisição de imóvel. TRE/AL. {01}

Bom dia, solicito o apoio do colega Fernando na resposta.

Atenciosamente,

        PEDROGUSTAVODOSSANTOSBARROS

ANALISTA DE INFRAESTRUTURA
SPU/AL

  (82) 3311-2709

________________________________________
De: TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>
Enviado: quinta-feira, 16 de julho de 2020 12:11
Para: Pedro Gustavo  dos  Santos Barros
Assunto: esclarecimento. aquisição de imóvel. TRE/AL.

Boa Tarde, Senhor Pedro!

Sirvo-me do presente, de ordem do Senhor Secretário de Administração deste
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL, que se encontra de férias,
para informar e questionar o que segue:

1. O TRE/AL pretende adquirir imóvel para ampliar sua antiga sede.

2. O TRE/AL está inserindo os dados  no modelo constante no Anexo II da
Orientação Normativa nº 01/2018, onde há a indicação do valor do terreno, do
valor da área construída e o valor  total do imóvel.

3. Como a proposta foi dada pelo valor total  de R$ 180.000,00, sem especificar
o valor do terreno e da área construída, questionamos se podemos excluir estes
campos (c1.1 - Valor do Terreno e c1.2 Valor da Área Construída) ou será
necessária a indicação de tais  tais valores.

Atenciosamente,

Ingrid Pereira de Lima Araujo
Seção de Licitações e Contratos
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM FORÇA DE ESCRITURA PÚBLICA que o Luiz 

Marcio Accioly Canuto, o Paulo Jorge Accioly Canuto, o Sylvio Roberto Accioly Canuto, a Maria de Fátima 

Accioly Canuto, o Antônio Carlos Accioly Canuto, o José Eduardo Accioly Canuto, o Lúcio André Accioly 

Canuto, a Maria Bethânia Accioly Canuto Dória, o Bruno de Araújo Accioly Canuto e a Mariana de Araújo 

Accioly Canuto, fazem à UNIÃO, cujo objeto consiste no imóvel situado na rua do Imperador, nº 254, Centro, 

Município de Maceió, Estado de Alagoas, conforme Processo Administrativo nº ............................ Por este 

instrumento contratual, com força de escritura pública, na forma do art. 74 do Decreto Lei n° 9.760, de 5 de 

setembro de 1946, lavrado na Superintendência do Patrimônio da União em Alagoas, as partes adiante 

mencionadas e qualificadas têm, entre si, justo e contratado as operações de compra e venda de imóvel, conforme 

elementos constantes nos processos administrativos nº  0002144-42-.2020.6.02.8000 SEI do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas  e [nº do processo autuado na SPU/UF], mediante cláusulas, termos e condições seguintes: 

 

A- QUALIFICAÇÃO DAS PARTES 

A1- VENDEDORES 

Parte ideal correspondente a 1/9 do imóvel: 

Luiz Márcio Accioly Canuto, CPF nº 020.860.004-30, RG nº 124.265 SCJDS/AL, emitida em 22/12/2005, 

brasileiro, convivente em união estável, jornalista,  nascido em 09/04/1946, residente e domiciliado na rua José 

Ramon Urtiza, nº 209, Apartamento 141, Bloco B, CEP 05717-270, São Paulo, São Paulo. 

CONVIVENTE: Maria Libia Jucá Mafra, CPF nº 332.980.334-72, RG nº126134 SSP/AL, emitida em [data de 

emissão], brasileira,  do lar, nascido em 02/09/1950, residente e domiciliada  na rua José Ramon Urtiza, nº 209, 

Apartamento 141, Bloco B, CEP 05717-270, São Paulo, São Paulo. 

PROCURADOR: Lúcio André Accioly Canuto, CPF nº 381.984.444-91, RG nº 430.798 SSP/AL, emitido em 

14/12/2018, brasileiro, divorciado, nascido em 07/06/1963,  empresário, residente e domiciliado na rua Prefeito 

Abdon Arroxelas, nº 640, Apartamento 601, Ponta Verde, CEP 57035-380 Maceió, Alagoas, representante do 

vendedor Luiz Márcio Accioly Canuto e sua convivente neste ato, conforme procuração lavrada em 12/02/2020, 

no Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do 30º Subdistrito – Ibirapuera, do 

Município e Comarca da Capital do Estado de São Paulo. 

Parte ideal correspondente a 1/9 do imóvel: 

Paulo Jorge Accioly Canuto, CPF nº 091.521.134-34, RG nº 119863 SSP/AL, CNH nº 00292896403 emitida 

em 13/06/2018, brasileiro, separado judicialmente, arquiteto,  nascido em 17/01/1949, residente e domiciliado 

na rua Cônego Antônio Firmino de Vasconcelos, nº 138, Edifício Renom, Apartamento 402, Jatiúca, CEP 

57036-470, Maceió, Alagoas.  

Parte ideal correspondente a 1/9 do imóvel: 

Sylvio Roberto Accioly Canuto, CPF nº 067.834.221-00, RG nº 30328048 SSP/SP, CNH nº 00650162879 

emitida em 13/05/2019, brasileiro, divorciado, físico,  nascido em 10/06/1950, residente e domiciliado na 

avenida Heitor A. Eiras Garcia, eng. 180, Apartamento 204, Jardim Esmeralda, CEP 05588-000, São Paulo, São 

Paulo. 

Parte ideal correspondente a 1/9 do imóvel: 

Maria de Fátima Accioly Canuto Wanderley, CPF nº 209.504.624-20, RG nº 175133 SSP/AL,  CNH nº 

00286111572 emitida em 14/01/2019, brasileira, casada pelo regime da comunhão de bens, engenheira civil,  

nascida em 24/03/1947, residente e domiciliada na rua Francisco Laranjeiras, nº 225, Ponta Verde, CEP 57035-

090, Maceió, Alagoas. 

CÔNJUGE: Luiz Roberto Lessa Wanderley, CPF nº 060.625.394-72, RG nº 111014 SSP/AL, CNH nº 

01827455318 emitida em 15/04/2019, brasileiro,  engenheiro civil, nascido em 09/05/1947, residente e 

domiciliado na rua Francisco Laranjeiras, nº 225, Ponta Verde, CEP 57035-090, Maceió, Alagoas. 

 

Parte ideal correspondente a 1/9 do imóvel: 

Antônio Carlos Accioly Canuto, CPF nº 115.732.951-91, RG nº 201723 SSP/AL, emitido em 10/08/2016, 

brasileiro, solteiro, servidor público,  nascido em 07/02/1955, residente e domiciliado na  rua Francisco 

Laranjeiras, nº 225, Edifício Atlantida, Ponta Verde, CEP 57035-090, Maceió, Alagoas. 
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Parte ideal correspondente a 1/9 do imóvel: 

José Eduardo Accioly Canuto, CPF nº 363.464.894-53, RG nº 486.385 SSP/AL, emitido em xxxx, brasileiro, 

casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas,  nascido em 27/05/1962, residente 

e domiciliado na rua Craibeiras, nº 11, Quadra Q11, Serraria, CEP 57046-393, Maceió, Alagoas. 

CÔNJUGE: Sandra Tenório Accioly Canuto, CPF nº 534.386.554-20, Documento de Identificação nº 2628 

CRM/AL,  CNH nº 03347228357, emitida em 14/04/2015, brasileira,  contadora, nascida em 26/09/1963, 

residente e domiciliado na rua Craibeiras, nº 11, Quadra Q11, Serraria, CEP 57046-393, Maceió, Alagoas. 

 

Parte ideal correspondente a 1/9 do imóvel: 

Lúcio André Accioly Canuto, CPF nº 381.984.444-91, RG nº 430.798 SSP/AL, emitido em 14/12/2018, 

brasileiro, divorciado, empresário,  nascido em 07/06/1963, residente e domiciliado na  rua Prefeito Abdon 

Arroxelas, nº 640, Apartamento 601, Ponta Verde, CEP 57035-380 Maceió, Alagoas. 

Parte ideal correspondente a 1/9 do imóvel: 

Maria Bethânia Accioly Canuto Dória, CPF nº 453.122.574-00, RG nº 687662 SSP/AL, emitido em 

26/08/2003, brasileira, casada pelo regime da comunhão  parcial de bens, atriz,  nascida em 03/02/1965, 

residente e domiciliada na avenida Silvio Carlos Viana, nº 225, edifício Atlantida, Apto 602,  Ponta Verde, CEP 

57035-160, Maceió, Alagoas. 

CÔNJUGE: Jorge José Tavares Dória, CPF nº 087.661.344-04, RG nº 192555 SSP/AL, Identidade Funcional 

Promotor de Justiça 55448-4 emitida em 03/09/2010, brasileiro,  promotor de justiça, nascido em 16/10/1953, 

residente e domiciliado na avenida Silvio Carlos Viana, nº 225, edifício Atlantida, Apto 602,  Ponta Verde, CEP 

57035-160, Maceió, Alagoas. 

 

Parte ideal correspondente a 1/18 do imóvel: 

Bruno de Araújo Accioly Canuto, CPF nº 053.465.854-78, RG nº 99001222758  SSP/AL, Carteira de 

Identidade Profissional CAU nº A70739-2 emitida em 26/04/2013, brasileiro, casado pelo regime da comunhão 

parcial de bens, arquiteto,  nascido em 15/05/1984, residente e domiciliado na rua São Domingos, nº 340, Bloco 

A, Apartamento 703, Mangabeiras, CEP 27035-538, Maceió, Alagoas. 

CÔNJUGE: Isabelly Crystina Melo Cavalcante Campos Canuto, CPF nº 050.836.554-62, RG nº 

2001006028394 SSP/AL, OAB nº11156 emitida em 17/09/2012, brasileira,  advogada, nascida em 30/10/1986, 

residente e domiciliado na rua São Domingos, nº 340, Bloco A, Apartamento 703, Mangabeiras, CEP 27035-

538, Maceió, Alagoas. 

 

Parte ideal correspondente a 1/18 do imóvel: 

Mariana de Araújo Accioly Canuto, CPF nº 040.541.954-66, RG nº 99001297731 SSP/AL, emitido em 

30/09/1999, brasileira, solteira, estudante,  nascida em 06/01/1982, residente e domiciliada na rua Dr. José Artur 

Leite, 38, Apartamento 103, Edifício Tonino, CEP 54410-160, Piedade  Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. 

 

PROCURADOR: Bruno de Araújo Accioly Canuto, CPF nº 053.465.854-78, RG nº 99001222758  SSP/AL, 

Carteira de Identidade Profissional CAU nº A70739-2 emitida em 26/04/2013, brasileiro, casado pelo regime da 

comunhão parcial de bens, arquiteto,  nascido em 15/05/1984, residente e domiciliado na rua São Domingos, nº 

340, Bloco A, Apartamento 703, Mangabeiras, CEP 27035-538, Maceió, Alagoas, representante da vendedora 

Mariana de Araújo Accioly Canuto, conforme procuração lavrada em 23/03/2018, no Cartório do 1º Ofício de 

Notas e Protestos da Comarca de Maceió, Estado de Alagas. 

A2 - COMPRADORA . UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio da Secretaria do 

Patrimônio da União, CNPJ [CNPJ da SPU/UF] . representada neste ato [pelo/pela] Superintendente do 

Patrimônio da União no Estado [de/do/da] [nome Unidade Federativa], CPF nº [CPF], RG nº [RG ], [órgão 

expedidor]/[UF emissora],emitida em [data de emissão], Matrícula SIAPE nº [SIAPE],  residente e domiciliado 

na [rua/quadra/avenida], nº [número logradouro], [Nome município], [Nome Estado], nomeado através da 

Portaria SE/MP nº [nº portaria], publicada no DOU em [data publicação], Seção 1, página [nº.], . mediante 

competência atribuída pela Portaria SPU n° 40, de 18 de março de 2009, publicada no Diário Oficial da União 

em 20 de março de 2009, na Seção 2, página 43, com a interveniência do Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas, representado neste ato pelo por seu Vice-Presidente no exercício da Presidência, Desembargador 

Minuta de compra e venda (0732305)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 488



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

Otávio Leão Praxedes, CPF nº 087.912.284-68, RG nº215430 SSP/AL, emitido em 09/07/2008,  residente e 

domiciliado na avenida Álvaro Otacílio, nº 2973, Edifício Igara, Apartamento 801, CEP 57035-160, Ponta 

Verde, Maceió, Alagoas, nomeado através do Termo de Posse datado de 16/04/2019, publicado no DEJEAL no 

dia xx . 

B - DESCRIÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO . 

B1- NATUREZA: imóvel urbano  

B2 - Nº INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000000000000467 

B3- LOCALIZAÇÃO: Rua do Imperador, nº 254, Centro, Maceió/Alagoas. 

B4- ÁREA DO TERRENO: 308,00 m² 

B5- ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL: 262,43 m² 

B6- MATRÍCULA: 177077 1º Registro Geral de Imóveis de Maceió/AL 

B7- MEMORIAL DESCRITIVO: medindo 7,70m de frente, 7,70m nos fundos, por 40,00 de ambos os lados l, 

com uma área construída de 262,43m², construída de tijolos e coberta de telhas, edificada em terreno próprio, 

limitando-se pela frente com a rua do Imperador, pelo lado direito com a casa nº 256, de propriedade de Maria 

Ernestina Toledo Carnaúba, com o lado esquerdo com o Antigo Prédio nº 278, pertencente ao Tribunal Regional 

Eleitoral, e pelos fundos com a casa nº 15 da rua Roberto Ferreira de propriedade de Moacir de Alencar Barreto 

Coelho. Posição georreferenciada: S.: 09°37'06,34" W.: 35°44'22,96". 

C - VALOR DE VENDA DO IMÓVEL E FORMA DE PAGAMENTO 

C1 - VALOR AJUSTADO (R$): R$ 180.000,00 

C1.1 – VALOR DO TERRENO 

(R$) xx 

C1.2 - VALOR DA ÁREA 

CONSTRUÍDA (R$) xx 

C1.3 - VALOR TOTAL DO 

IMÓVEL (R$) 180.000,00 

C2- FONTE ORÇAMENTÁRIA 

C2.1 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 070011 – Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

C2.2 - PROGRAMA: 10.14103.02.122.0033.7XK3.1795 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL CONTÍGUO AO 

PRÉDIO DA ANTIGA SEDE DO TRE-AL NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - AL - Vigência: 2020 - N/A 

C2.3 - AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 7XK3 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL CONTÍGUO AO PRÉDIO DA 

ANTIGA SEDE DO TRE-AL - Vigência: 2020 - N/A. 

C2.4 - PLANO ORÇAMENTÁRIO: 10.14103.02.122.0033.7XK3.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 

CONTÍGUO AO PRÉDIO DA ANTIGA SEDE DO TRE-AL AQUISIÇÃO DE IMÓVEL CONTÍGUO AO 

PRÉDIO DA ANTIGA SEDE TRE-AL - Vigência: 2020 - N/A 

C2.5 - VALOR:R$ 180.000,00 

C3- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

C3.1 MODALIDADE: À vista 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O(s) VENDEDOR (ES) declara(m)-se proprietário(os) e legítimo(s) possuidor(es) do 

imóvel descrito na letra "B" deste contrato, completamente livre e desembaraçado de todo e qualquer ônus 

judicial ou extrajudicial, hipoteca legal ou convencional, foro ou pensão, inclusive quaisquer ônus reais ou ações 

de caráter pessoal reipersecutório que possam de alguma forma prejudicar o negócio realizado pelo presente 

instrumento, e, por força deste, transmite à COMPRADORA toda posse, domínio, direito e ação sobre o imóvel 

ora vendido, obrigando-se por si, seus herdeiros e sucessores, a fazer a presente venda sempre firme, boa e 

valiosa e, ainda, a responder pela evicção de direito, para que do imóvel a COMPRADORA goze e livremente 

disponha como seu desta data em diante. A COMPRADORA declara aceitar a presente compra e venda nos 

termos em que é efetivada. CLÁUSULA SEGUNDA - Declara a COMPRADORA que tem plena ciência das 

condições, características e estado de conservação do imóvel descrito e caracterizado neste instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - O(s) VENDEDOR (ES) compromete(m)-se a arcar com o pagamento de quaisquer 

tributos que venham a incidir sobre o imóvel até o momento que antecede o registro deste título aquisitivo. 

CLÁUSULA QUARTA - Fica eleito o respectivo foro competente da Justiça Federal, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento 

contratual. CLÁUSULA QUINTA - O presente contrato de compra e venda é definitivo e irretratável, estando 

apto a ser levado ao registro imobiliário, ressaltando-se, contudo, que por força da presente condição resolutiva, 
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na forma do que autoriza o art. 474 combinado com o art. 475 do Código Civil Brasileiro, a presente avença de 

compra e venda restará resolvida de pleno direito caso a COMPRADORA não salde o preço de venda 

estabelecido neste instrumento. CLÁUSULA SEXTA - A COMPRADORA apresentará ao OUTORGANTE 

VENDEDOR exemplar deste instrumento, com comprovante de seu registro em nome da União Federal, com 

CNPJ da Superintendência do Patrimônio da União no Estado [de/do/da] [nome Unidade Federativa], no 

competente Registro de Imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir da data de assinatura deste 

Contrato, ressalvada a hipótese de impedimento ou obstáculo apresentado pelo respectivo Oficial de Registros 

Públicos. § 1º Na hipótese de impedimento ou obstáculo apresentado pelo Oficial de Registros Públicos, em 

virtude de irregularidade antecedente à data de assinatura deste Contrato, compromete-se o OUTORGANTE 

VENDEDOR, desde já com a autorização expressa da COMPRADORA, a sanar as pendências apresentadas no 

prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado do término do prazo a que se refere o caput desta Cláusula, 

prorrogável por igual e sucessivo período a critério da União, de modo que o título venha a ser registrado. § 2º 

Transcorrido o prazo previsto no Parágrafo Primeiro desta Cláusula sem que haja resolução dos impeditivos e/ou 

sanados os obstáculos, o contrato de compra e venda estará rescindido de pleno direito, independentemente de 

ato especial, responsabilizando-se o(s) VENDEDOR(ES) a restituir os valores pagos pela COMPRADORA, com 

as devidas correções. E por assim estarem convencionados e se declararem ajustados, assinam o(s) VENDEDOR 

(ES), a COMPRADORA, por meio da Secretaria do Patrimônio da União no Estado [de/do/da] [nome Unidade 

Federativa] com interveniência [de/do/da] [nome do órgão requerente] , que depois de lido e achado conforme o 

presente instrumento, valendo o mesmo como escritura pública, de acordo com o art. 74 do Decreto-Lei nº 9.760, 

de 5 de setembro de 1946. 

 

 [Local], [data de assinatura por extenso] 

 

VENDEDORES: 

 

 

 

Luiz Márcio Accioly Canuto 

Por seu bastante procurador 

 

 

 

Maria Libia Jucá Mafra 

Por seu bastante procurador 

 

 

Paulo Jorge Accioly Canuto 

 

 

 

Sylvio Roberto Accioly Canuto 

 

 

 

Maria de Fátima Accioly Canuto Wanderley 

 

 

 

Jorge José Tavares Doria 
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Antônio Carlos Accioly Canuto 

 

 

 

José Eduardo Accioly Canuto 

 

 

 

Sandra Tenório Accioly Canuto 

 

 

 

Lúcio André Accioly Canuto 

 

 

 

Maria Bethânia Accioly Canuto Dória 

 

 

 

Jorge José Tavares Dória 

 

 

 

Bruno de Araújo Accioly Canuto 

 

 

 

Isabelly Crystina Melo Cavalcante Campos Canuto 

 

 

 

Mariana de Araújo Accioly Canuto 

Por seu bastante procurador 

 

  

COMPRADORA: 

 

[Nome do Superintendente] _______________________________________________ Superintendente do 

Patrimônio da União [de/do/da/em] [UF] OUTORGANTE COMPRADORA 

 

 

INTERVENIENTE: 

 

 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Vice-Presidente no exercício da Presidência Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
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 [Nome da autoridade máxima ou autoridade delegada do órgão requerente] 

_______________________________________________ [Cargo/função] [de/do/da] [nome do órgão] I N T E 

RV E N I E N T E 
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DESPACHO

Maceió, 16 de julho de 2020.
À SAD,
Senhora Secretária Substituta,
apresento minuta de compra e venda, nos moldes

do Anexo II da Orientação Normativa 01/2018 da SPU,   com
os dados constantes nos presentes autos, ressalvando que
esta seção entende que conforme estabelece a  referida
Orientação Normativa, o instrumento será lavrado no âmbito
da SPU (art. 4º).

Ressalto que foi apresentado pedido de
esclarecimento à SPU quanto a necessidade de indicar o valor
do terreno e da construção de forma separada, haja vista que
a proposta apresentada foi com o  valor total para o imóvel
(SEI 0732304 e 0732150), ainda pendente de resposta.

Registro que não constam dos autos o documento
de identificação de Maria Libia  Jucá Mafra, que o documento
de José Edurado Accioly Canuto está ilegível (data da
emissão), que a CNH de Sandra Tenório Accioly Canuto está
vencida  (único documento de identificação apresentado) e
que consta o documento de identificação de Kaline Rabelo
Coutinho, mas não há identificação de qual a relação dela
com o negócio, se seria convivente de algum vendedor por
exemplo.

Por oportuno, aponto que o vendedor Sylvio
Roberto Accioly Canuto reside em São Paulo, razão pela qual
questiono se o mesmo será representado por procurador e em
caso afirmativo solicito a juntada de procuração.

Por último solicito a publicação, ou a indicação da
data da publicação e veículo, do termo de posse do
Desembargador Vice-Presidente Otávio Leão Praxedes.

Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 16/07/2020, às 15:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0732307 e o código CRC D2816935.

0002144-42.2020.6.02.8000 0732307v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de julho de 2020.
 
 
À AJ-DG, para análise da minuta apresentada no

evento 0732305. Informo, ainda, que o item 5 do Despacho AJ-
DG 0725906, foi juntado aos autos, 0730288.

 
Quanto aos documentos faltantes, os mesmos estão

sendo providenciados, paralelamente.
 
Concomitantemente, à SGP para fornecer os dados

solictados pela SLC, a saber, " Por último solicito a
publicação, ou a indicação da data da publicação e veículo, do
termo de posse do Desembargador Vice-Presidente Otávio
Leão Praxedes".

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 19/07/2020, às 17:54, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0733142 e o código CRC BFD4A10D.

0002144-42.2020.6.02.8000 0733142v1
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PROCESSO : 0002144-42.2020.6.02.8000
INTERESSADO : TÚLIO LOPES FIREMAN, CORRETOR IMOBILIÁRIO - CRECI/AL 5200
ASSUNTO : AQUISIÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO IMPERADOR, 254.

 

Parecer nº 1330 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

 Senhor Diretor-Geral,
 
 
De volta a esta AJ-DG os presentes autos

eletrônicos, para continuidade da análise da viabilidade
jurídica da aquisição do imóvel situado na Rua do Imperador,
254, Centro, vizinho ao prédio onde se encontrava instalada a
antiga sede deste Tribunal, mediante contratação direta por
dispensa de licitação prevista no art. 24, X, da Lei n.º
8.666/1993.

 
Na útima passagem nesta Unidade, esta Assessoria

Jurídica recomendou as seguintes diligências remanescentes: 
 

-  juntar plantas de situação e localização
do terreno e construções
(atendida 0730288);
- juntar as três últimas contas das
fornecedoras de água ou
documento equivalente de quitação
(atendida  0726822);
- juntar minuta do contrato de compra e
venda,  conforme modelo da SPU (Anexo
II da ON  nº 01/2018), (atendida
0732305), pendente alguns dados, que
estão sendo providenciados, conforme
despacho SAD 0733142.

 
Ao ensejo, analisada referida minuta (0732305),

adaptada pela SLC, e que segue padrão recomendado pelo
Anexo II da ON  SPU nº 01/2018, vê-se que guarda
pertinência com as regras vigentes, trazendo disposições
consonantes com a legalidade, contendo os elementos
exigidos pelo art. 55 da Lei nº 8.666/93 para o presente caso,
pois discrimina as partes contratantes,  o objeto, o valor (R$
180.000,00), a condição de pagamento e a dotação
orçamentária que garantirá o pagamento (preâmbulo), a
legislação aplicável,  a vinculação ao ato que dispensa a
licitação e à proposta dos vendedores, ao mencionar o
procedimento administratrivo originário, bem como o foro.   

 Conforme instrução antecedente, verifica-
se  constar destes autos os seguintes elementos e
informações:

a) o imóvel  destina-se ao atendimento das
finalidades precípuas da Administração;
b) houve a avaliação prévia do preço do
imóvel, mediante laudo de avaliação,
emitido por empresa contratada,   
homologado pela Secretaria do
Patrimônio da União em Alagoas
(0705944).
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c) a escolha do imóvel foi condicionada às
necessidades de instalação e localização,
conforme prescreve o art. 24, X da Lei nº
8.666/93;
d) o imóvel pretendido atende aos
requisitos indicados pela área técnica,
bem como a necessidade administrativa  e
apresenta-se como o único, capaz de
atender às necessidades de instalação
deste Órgão, levando em conta suas
características, tais como área
e localização. Nesse sentido, frise-se que
o imóvel é vizinho ao prédio da antiga
sede, ora em reforma;
e) reserva de crédito (0684867).

 
Assim, em complementação ao Parecer nº 665

(0683107), Parecer nº 729 (0686386) e
Despacho 0725906 esta AJ-DG  entende como juridicamente
possível a aquisição do imóvel  situado na Rua do Imperador,
254, Centro deste município de Maceió/AL, vizinho ao prédio
onde se encontrava instalada a antiga sede deste Tribunal,
por meio de contratação direta, com fundamento no art. 24, X,
da Lei 8.666/93,  devendo tal, se for o caso,  ser reconhecido
pela Autoridade Máxima deste Órgão,   na  conformidade com
o estabelecido no inciso IV do art. 50 da Lei n.º 9.784/99.

Prosseguindo, esta Assessoria Jurídica, na forma do
parágrafo único, do artigo 38, da Lei nº 8.666/93, aprova, em
face de sua regularidade jurídica, a minuta adaptada pela SLC
a partir de modelo da SPU, do contrato de compra e venda de
imóvel com força de escritura pública (0732305).

 Interessa neste ponto mencionar que  a lavratura
do contrato de que trata o caput do artigo 4º, da citada ON nº
01/2018 estará condicionada à apresentação da declaração
constante em seu  Anexo I, no caso de aquisição por compra,
conforme documentos/informações que deverão integrar a
declaração a ser firmada pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador-Presidente:  

I - Foram cumpridos todos os dispositivos
legalmente necessários para a aquisição,
mediante compra, do imóvel ; 
II - O TRE-AL assume toda
responsabilidade, inclusive perante os
Órgãos de Controle, por qualquer
irregularidade que venha a ser
identificada no processo administrativo
da compra do imóvel;
III - A minuta do contrato de compra e
venda encontra-se em condições de ser
lavrada e assinada pela Secretaria do
Patrimônio da União - SPU, tendo sido
está aprovada pelo órgão de
assessoramento jurídico deste Órgão;
IV - Foi verificado que o vendedor é parte
legalmente capaz ou está devidamente
representado para a assinatura do
contrato de compra e venda;
V - O imóvel encontra-se adequadamente
identificado e caracterizado e em
condições de ser levado a registro em
nome da União Federal;
VI - O imóvel acha-se livre e
desembaraçado de todos e quaisquer ônus
judiciais, hipoteca legal ou convencional
ou, ainda, qualquer outro ônus real;
VII - Este órgão apresenta capacidade
para cumprimento das condições de
pagamento acordadas doador;
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VIII - O imóvel apresenta a possibilidade
de aproveitamento de interesse público,
devidamente justificado no processo
administrativo de responsabilidade deste
órgão, não tendo sido constatadas
restrições ou impedimentos capazes de
afetar direitos de terceiros ou a utilização
do próprio bem;
IX - ciência de que a Secretaria do
Patrimônio da União poderá solicitar
outros documentos que se façam
necessários para efetivação do registro
cartorial.
X - Apresentar, em anexo, a seguinte
documentação:
a) Portaria de nomeação ou instrumento
de delegação do representante legal desse
órgão;
b) Memorial descritivo assinado por
profissional habilitado;
c) Plantas de situação e localização do
terreno e construções assinadas por
profissional habilitado;
d) Certidão de inteiro teor da matrícula;
e) Cópia dos extratos de publicação do
edital de licitação e da sua homologação,
ou ainda da dispensa de licitação, quando
for o caso;
f) Declaração de regularidade
condominial, quando for o caso;
g) Certidões referentes aos tributos que
incidam sobre o imóvel;
 h) Certificado de Cadastro emitido pela
INCRA, com a prova de quitação do ITR,
quando imóvel rural;
i) Certidões negativas de ônus, gravames
e de distribuição de ações reais e
reipersecutórias relativas ao imóvel;
j) Contrato de compra e venda
aprovado pelo órgão de assessoramento
jurídico competente;
k) Documentos do proponente vendedor
(cópia autenticada do RG e CPF, se
pessoa física; comprovante de residência;
certidão de depósito ou de registro dos
respectivos contratos e atos constitutivos
e cópia autenticada dos documentos
comprobatórios de sua representação
legal e de sua inscrição no CNPJ, se
pessoa jurídica; certidão de casamento e
CPF do cônjuge, se casado; certidão de
feitos ajuizados - cível estadual/federal e
trabalhista; certidão negativa de débitos
relativa a contribuições previdenciárias -
CND/INSS, se pessoa jurídica; certidão
negativa de interdição fornecida pelo
Cartório de Registro Civil).

 
Sem embargo, parece de bom alvitre juntar aos

autos declaração de inexistência da prática de nepotismo, de
acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do
Conselho Nacional de Justiça, com nova redação dada pelo
art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ.

 Por fim, sugere-se o encaminhamento à ACAGE,
para conclusão da análise daquela Unidade, conforme
 Parecer ACAGE nº 1.253 (0726927).
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À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 20/07/2020, às 19:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0733367 e o código CRC D69148A8.

0002144-42.2020.6.02.8000 0733367v14
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de julho de 2020.
À CODES/SRS para as providências pertinentes ao

Despacho GSAD 0733142.

Documento assinado eletronicamente por LAÉRCIO VITÓRIO DA SILVA, Secretário
Substituto, em 20/07/2020, às 17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0733472 e o código CRC 1C93AB5A.

0002144-42.2020.6.02.8000 0733472v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de julho de 2020.
Seguem, anexos, os documentos solicitados no

despacho GSAD (0733142).

Documento assinado eletronicamente por SHEILA PATRÍCIA LOPES WANDERLEY
QUIRINO, Analista Judiciário, em 21/07/2020, às 16:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0734202 e o código CRC 88441EA8.

0002144-42.2020.6.02.8000 0734202v1
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amvns|jphz̀xpùwmum̀m̀\ptqmǹ\pwnpl�nsmz̀bn�̀�kjn�wsm̀vp̀_uptk̀\mjok�̀�mu�knpwpj̀�̀hphh~m̀k̀phljvktlp̀vm̀���̀�pn�mvm̀vm̀wjnhm̀vp̀
bsnplm̀vk̀�kwjyvkvp̀]hl�wsm̀vp̀fyk|mkh̀}̀�f�z̀\ptqmnk̀chkxpyyp̀�nshlstp̀vp̀�suk̀_ysrpsnk�̀f��hz̀�ms̀vsh�pthkvk̀k̀ypsljnk̀p̀k�nmrkvk̀k̀klk̀vk̀
hphh~m̀ktlpnsmn�̀flm̀wmtl�tjmz̀vpj}hp̀st�wsm̀�̀mnvpùvm̀vsk�̀����f�]d{_\̀��bc�cfc\�̀a]��a\_̀]�]c{_af�̀]�à]�a]\]d{f¥̂_̀ ��]£̀d�̀
�����¡̄}������®����������̀}̀�a_�f�fdbf̀�_�«{c�f̀}̀�a_�f�fdbf̀]�]c{_af�̀}̀fb]\c�_̀ }̀¤]� �̀fa{c���fa�̀�a_�]bÅd�cf�̀
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DEFGHIJEKLMNGKEOPNEQMRSTUEMESVHKHENMDENHEMWEKGNHEMKHXYMFEKZGHNPYLMNGFPNNGXOGQM[HG\PMGS\GXHPM[GMDPNEGYMFEKZGHNPYLM
E[WP\E[PQMNP[NH\PM]NE\PYPM̂GHVPOPM_MEK̀ àbLME[WP\E[PQMZGXNHcSGMFPNNGHEMWEYFPXFGKKPYLME[WP\E[PQMG[SEN[PMKSHUM[GM
ÊHWEMKHDEMDENHXZPLME[WP\E[PQMH\PNM]NEXFPM̂GNNGHNEM[PYMYEXOPYLME[WP\E[PQMdSNHM[GM̂PXOGYMFGUENHPLMNGFPNNH[PQM
DHXHYOeNHPM̂fgKHFPLM[hijklmQMEimnopqMmkM[hkhqrpnspomnhkMomMOnjrtupvMNhsjmupvMGvhjwmnpvMohMEvpsmpkxMyMtupujqjopohMohMzmwmkxMhqM
imu{hihnMomMnhitnkmxMhMp|pkwpnMpkM}nhvjqjupnhkMohMjuimq}hw~uijpMomMOnjrtupvMNhsjmupvMGvhjwmnpvMhMopMuhihkkjopohMohM|mnqp�lmMomM
vjwjkimuk�nijmM}pkkjzmMuhihkk�njmxM}pnpxMumMq�njwmxM}mnMqpjmnjpxMzhuijomkMmkM[hkhqrpnspomnhkMGvhjwmnpjkMRmk�M[mupwmMohMEnp��mMXhwmMhMKtj�M
WpkimuihvmkMXhwwmxMuhspn_v{hM}nmzjqhuwmxMqpuwhuomMjui�vtqhMpMohijklmMohMq�njwmMnhimnnjopxMumkMwhnqmkMomMzmwmMopMNhvpwmnpLMPM
[hkhqrpnspomnMGvhjwmnpvMKtj�MWpkimuihvmkMXhwwmMpimq}pu{mtMmMzmwmMopMNhvpwmnpMhqMktpMimuivtklmxMojzhnsjuomMp}hupkM}mnMhuwhuohnM�thMpM
}nm}pspuopMjv�ijwpMulmMipnpiwhnj�mtMh|hjwmM�������LMPM[hkhqrpnspomnMGvhjwmnpvMRmk�M[mupwmMohMEnp��mMXhwmMpimq}pu{mtMpMojzhns~uijpxM
wmopzjpxMumMwmipuwhMpMqtvwpMhkwj}tvpopxMhuwhuohtM}mnMp}vji�_vpMumMq�ujqmMvhspvLME}nhkhuwpnpqMktkwhuwp�lmMmnpvMmMiptk�ojimMGotpnomMKtj�MohM
p̂jzpMKjqpMDpnju{mMhMpM̂nmitnpomnpMNhsjmupvMGvhjwmnpvxM[npLMNp�thvMOhj�hjnpMDpijhvMNmonjsthkLM�Ei�nolmMu�M�aL�̀�xMohM�J��Jab�̀�LM
NGFSNYPMGKGHOPNEKMX�M�_��Lab��L�LbaLbb��LMPNH\GDQMRPEcSHDM\PDGYM_MEKM����MUPXEMGKGHOPNEK�LMNGKEOPNQM[GYGDgEN\E[PNM
GKGHOPNEKMRPYeM[PXEOPM[GMENEfRPMXGOPLMNGWHYPNQM[GYGDgEN\E[PNMGKGHOPNEKMEKgGNOPMDEdEM[GMPDGXEMFEKZGHNPYLM
NGFPNNGXOGQMFPKH\E��PMSXH[PYMFPDMEM]PN�EM[PM̂PWPM�̂̂ Ĵ[OĴNĴNOgĴWĴN̂�LMNGFPNNGXOGQMEXO�XHPMGDEXSGKM[GM
EKgScSGNcSGMDPNEHYM]HKZPLMNGFPNNGXOGQMRPYeMZeKHPM\PDGYMgNEX[�PLMNGFPNNGXOGQMRPYeMZG[GNM\PDGYMgNEX[�PLMNGFPNNH[PQM
E[NHEXPM]GNNGHNEMgENNPYLMNGFPNNH[PQMGKHEYMRPYeM[EMYHKWELMNGFPNNH[EQMFPKH\E��PM�eMZPNEM[GMDS[EN�M
�̂DXĴ ŶĴYgĴNgĴY[gĴY[ĴOFĴYK�LMNGYSDPQMNGFSNYPMGKGHOPNEKM_ME��PM[GMHD Ŝ\XE��PM[GMDEX[EOPMGKGOHWPM_M
NGFPXZGFHDGXOPM[GM[GFE[�XFHEM_MDSXHFT̂HPM[GMRPEcSHDM\PDGYJEKM_MYGXOGX�EM[GMGVOHX��PM[PM̂NPFGYYPMFPDMNGYPKS��PM[PM
DeNHOPM_M̂G[H[PM[GMNG]PNDEM[EMYGXOGX�ELM[hijklmQMEimnopqMmkM[hkhqrpnspomnhkMomMOnjrtupvMNhsjmupvMGvhjwmnpvMohMEvpsmpkxMyM
tupujqjopohMohMzmwmkxMhqMimu{hihnMhMuhspnM}nmzjqhuwmMpmMnhitnkmxMqpuwhuomMpMohijklmMohM}njqhjnmMsnptM�thMnhimu{hihtMpMohipo~uijpM
opM}nhwhuklmMptwmnpv�MumkMwhnqmkMomMzmwmMomMNhvpwmnLM�Ei�nolmMu�M�aL�̀ x̀MohM�J��Jab�̀�LM]juopMpM}ptwpMohM�tvspqhuwmxM|mjMp}nmzpomxM
imu|hnjomMhM}trvjipomMhqMkhkklmMmMEi�nolmMohMu�M�aL�̀�xMmM�tpvMmMDjujkw�njmM̂�rvjimMwmqmtMij~uijpMhqMkhkklmLM]mjxMpjuopxMp}nmzpomMhM
imu|hnjomMmMEi�nolmMu�M�aL�̀ L̀MXpM}pnwhMpoqjujkwnpwjzpxMmMYhu{mnM̂nhkjohuwhMwnmt�hM}pnpMp}nhijp�lmMhMojkitkklmMomM̂vhumMpM�thkwlmM
nhvpwjzpMyMnhpvj�p�lmMopMhvhj�lmM}pnpMpMhkimv{pMomMumzmM̂nhkjohuwhMomMONGMohMEvpsmpkM}pnpMmMrj~ujmMab��Jaba�xMmipkjlmM�thMpvmimtMmMumqhM
omMYhu{mnM[hkhqrpnspomnMGvhjwmnpvM̂honmMEtstkwmMDhuomu�pMohMEnp��mM}pnpMp}nhijp�lmMomkMohqpjkMDhqrnmkLMXhkkpMkhuopxMpMjuojip�lmM
omMumqhMomMYhu{mnM[hkhqrpnspomnMGvhjwmnpvM̂honmMEtstkwmMDhuomu�pMohMEnp��mM|mjM{mqmvmspopMyMtupujqjopohLMXmMhukh�mxMmMYhu{mnM
n̂hkjohuwhxM[hkhqrpnspomnMGvhjwmnpvMRmk�MFpnvmkMDpvwpMDpn�thkxMhkivpnhihtM�thMpM{mqmvmsp�lmMomMumqhMomMumzhvMWjih_̂nhkjohuwhMhM
FmnnhshomnMomMOnjrtupvMNhsjmupvMGvhjwmnpvMohMEvpsmpkMopn_kh_�xMp}hupkxMpmMw�nqjumMohMkhtMrj~ujmxMmM�thMmimnnhn�MhqMprnjvMomM}n��jqmMpumxM
�tpuomMpkktqjn�MpMi�whonpMmMYhu{mnM[hkhqrpnspomnMPw�zjmMKhlmM̂np�hohkLME}�kxMmMYhu{mnM[hkhqrpnspomnMGvhjwmnpvMEvrhnwmMDp�pMohM
PqhupMFpv{hjnmkM}pnprhuj�mtMmM[hkhqrpnspomnMGvhjwmnpvM̂honmMEtstkwmMDhuomu�pMohMEnp��mxM}hvpMpivpqp�lmMomMumqhMohMYtpMG�ihv~uijpM
}pnpMmit}pnMmMipnsmMohM̂nhkjohuwhMohkwhM̂n�kwjwmLMXpMm}mnwtujopohxMimusnpwtvmtxMwpqr�qxMmMYhu{mnM̂nhkjohuwhxM[hkhqrpnspomnMGvhjwmnpvM
Rmk�MFpnvmkMDpvwpMDpn�thkxM}hvpMh�jwmkpMpoqjujkwnp�lmMyM|nhuwhMohkwpM̂vpspLMEwmMimuw�utmxM|hvjijwmtxMpjuopxMmM}n��jqmMWjih_̂nhkjohuwhMhM
FmnnhshomnMomMONGMohMEvpsmpkxM[hkhqrpnspomnMPw�zjmMKhlmM̂np�hohkLMFmuwjutpuomxMpot�jtM�thMmkMYhu{mnhkM[hkhqrpnspomnhkMGvhjwmnpjkM
Rmk�MFpnvmkMDpvwpMDpn�thkMhM̂honmMEtstkwmMDhuomu�pMohMEnp��mMklmMh�ihvhuwhkM�tvspomnhkxMimqMimuotwpM{jpvjupMhMipn�whnMjvjrpomLMXhkkpM
khuopxMqjutwmtM�thMmMumrnhM[hkhqrpnspomnMGvhjwmnpvM̂honmMEtstkwmMDhuomu�pMohMEnp��mM�MtqMzhnopohjnmM ¡¢�£¡¤¥¢MumMwnpwmMimqMmkM
ohqpjkMFmq}pnwhkLMHstpvqhuwhxM|h�MqjkwhnMohkwpipnMmM|hjwjmMkhnwpuh�mMomMjukjsuhM[hkhqrpnspomnMRmk�MFpnvmkMDpvwpMDpn�thkLMEohqpjkxM
ohkh�mtMkmnwhMhM}nmwh�lmMojzjupMpmMumzhvM̂nhkjohuwhLMFmqMpM}pvpznpxMmMYhu{mnM[hkhqrpnspomnMGvhjwmnpvM̂honmMEtstkwmMDhuomu�pMohM
Enp��mMpsnpohihtM}hvpMjuojip�lmMhM{mqmvmsp�lmMohMkhtMumqhM}pnpMmit}pnMmMumrnhMipnsmMohM̂nhkjohuwhMomMOnjrtupvMNhsjmupvMGvhjwmnpvMohM
EvpsmpkLMXhkkhMkhuwjnxMnhsjkwnmtMktpMvhojihMhM{munpoh�MpuwhMpM}nhkhuwhM}nm}mkjwtnpLMYpvjhuwmtxM}mnMm}mnwtumxM�thMwpvzh�MulmMimukjspMnhpvj�pnM
tqMwnprpv{mMwlmMpvwpuhjnmM�tpuwmMmMohMkhtMpuwhihkkmnxMimu�tpuwmMkhMhk|mn�pn�MpmMq��jqmM}pnpMitq}njnMimqMmkMohzhnhkMohkwpM{munmkpM
|tu�lmMhMhusnpuohihnMipopMojpMqpjkMpMRtkwj�pMGvhjwmnpvMohMEvpsmpkLMPtwnmkkjqxMpsnpohihtMpkMrhu|p�h�pkM}pvpznpkMomMFmq}pnwhMEvrhnwmMDp�pM
ohMPqhupMFpv{hjnmkLMEMkhstjnxMpMYhu{mnpM[hkhqrpnspomnpMGvhjwmnpvMYjvzpupMKhkkpMPqhupM}pnprhuj�mtMmMYhu{mnM[hkhqrpnspomnMGvhjwmnpvM
Rmk�MFpnvmkMDpvwpMDpn�thkM}hvpM}nm|�itpMshkwlmMyM|nhuwhMohkwpMGk}hijpvj�popxMpmM}pkkmM�thMohkh�mtMtqpMptk}jijmkpMpoqjujkwnp�lmMpmMumzhvM
n̂hkjohuwhxM[hkhqrpnspomnMGvhjwmnpvM̂honmMEtstkwmMDhuomu�pMohMEnp��mLMKmsmMoh}mjkxMmMYhu{mnM[hkhqrpnspomnMGvhjwmnpvMKtj�MWpkimuihvmkM
XhwwmMpuwhij}mtMmkMzmwmkMohMktihkkmMpmMumzmM̂nhkjohuwhMohkwhMOnjrtupvLMFmuwjutpuomxMh�pvwmtMpMimuzjz~uijpMimqMmMomtwmM[hkhqrpnspomnxM
khq}nhMshuwjvMhMpwhuijmkmMimqMwmomkLM¦¥�§̈©¥ªª�xMp|jnqmtMwhnMpMihnwh�pM�thMmMimuk}�itmMRtvspomnMojsuj|jipn�MpjuopMqpjkMhkwpMRtkwj�pLMGqM
whq}mxMh�pvwmtMmMpkkp�MvprmnMhq}nhhuojomM}hvmMYhu{mnM[hkhqrpnspomnMGvhjwmnpvMRmk�MFpnvmkMDpvwpMDpn�thkMumMONGMohMEvpsmpkLM̂muwtmtM
�thMYtpMG�ihv~uijpM�MtqMojvhwmMpqjsmMohM|pq�vjpxMkhnwpuh�mMohMspnnpxMipwjzpuwhMhMhvm�thuwhMhqMktpkM}muohnp�«hkLM[puomMkhstjqhuwmxM
psnpohihtMmMpi�vjwmMm|hnwpomMyMGkimvpMRtojij�njpMGvhjwmnpvxMrhqMpkkjqMyMPtzjomnjpMohkwhMNhsjmupvLMEv|jqxMh�}nhkkmtMkhtkMpsnpohijqhuwmkMpM
YtpMG�ihv~uijpM}hvpMojwmkpMpimv{jopM�tpuomMp�tjMjusnhkkmtM}pnpMpkktqjnMpM[hkhqrpnspomnjpLMGqMkhstjopxMmMYhu{mnM[hkhqrpnspomnM
GvhjwmnpvM̂ptvmMUpipnjpkMopMYjvzpM}pnprhuj�mtMpqrmkMmkMFmu|npohkxMp�mM�thMpkkhzhnmtMutwnjnMhk}hijpvMpqj�pohM}hvmkMjvtkwnhkM
[hkhqrpnspomnhkLMEvzjwnmtxMm}mnwtupqhuwhxMpvstukMqmqhuwmkMimq}pnwjomkMimqMmMYhu{mnM̂nhkjohuwhxM[hkhqrpnspomnMRmk�MFpnvmkMDpvwpM
Dpn�thkxM�tpuomMvprtwmtM�tuwmMpMYtpMG�ihv~uijpMupMFmnnhshomnjpMomMOnjrtupvMohMRtkwj�pMohMEvpsmpkLMXpMkh�t~uijpxMh�pv�mtMmMwnprpv{mM
nhpvj�pomM}hvmMojsumMDpsjkwnpomxMwpuwmMumMOnjrtupvMohMRtkwj�pxMimqmMumMDjujkw�njmM̂�rvjimMpvpsmpumxM�tpuomMh�hnihtMpM|tu�lmMohM
n̂mitnpomn_\hnpvMohMRtkwj�pLM̂nmkkhstjuomxMnhkkpvwmtMmMipn�whnMnhwjv�uhmMhMpMnh}twp�lmMjvjrpopMomM|twtnmM̂nhkjohuwhMopMFmnwhxM
[hkhqrpnspomnMGvhjwmnpvM̂honmMEtstkwmMDhuomu�pMohMEnp��mxMpmMwhq}mM�thMnhpv�mtxMwpqr�qxMpMpqprjvjopohMhMimq}nhhuklmMjupwpkMpmM
omtwmMimq}pu{hjnmLM]jupvj�puomMktpM|pvp�lmxMohkh�mtMzmwmkMohMtqpM}nm|�itpMhMh�jwmkpMpoqjujkwnp�lmMpmMuh�|jwmM̂nhkjohuwhxMhukh�mM�thM
|hvjijwmtMpMpwtpvMEoqjujkwnp�lmM}hvmMrnjv{puwjkqmMhMwnprpv{mMohMhkimvMnhpvj�pomkLMGq}�kxMmMYhu{mnM[hkhqrpnspomnMGvhjwmnpvMRmk�M[mupwmMohM
Enp��mMXhwmMhuomkkmtMmkMzmwmkMpuwhnjmnqhuwhMimukjsupomkxMpmMwhq}mM�thMkhMimvmimtMyMojk}mkj�lmMopM}n��jqpMEoqjujkwnp�lmM}pnpM
�tpv�thnMhzhuwtpvjopohLM[puomMkhstjqhuwmxMpsnpohihtMpmMYhu{mnM̂nhkjohuwhxM[hkhqrpnspomnMGvhjwmnpvMRmk�MFpnvmkMDpvwpMDpn�thkxM}hvpM
ipvmnmkpMpimv{jopMuhkwpMFmnwhxMohkohMmMkhtM}njqhjnmMojpMimqmM[hkhqrpnspomnMGvhjwmnpvLMXhkkpMhkwhjnpMohMjohjpkxMimvmimt_khMyMojk}mkj�lmMomM
jvtkwnhM[hkhqrpnspomnxMhukh�mM�thMp|jnqmtxMpjuopxM�thnhnMqpuwhnMpMojvhwpMpqj�pohMp�tjMjujijpopMimqMYtpMG�ihv~uijpLME}�kxMpMYhu{mnpM
n̂mitnpomnpMNhsjmupvMGvhjwmnpvxM[npLMNp�thvMOhj�hjnpMDpijhvMNmonjsthkxMjujijpvqhuwhM}pnprhuj�mtMmMYhu{mnM̂nhkjohuwhM}hvpMpvwpuhjnpM
poqjujkwnp�lmMyM|nhuwhMopMRtkwj�pMGvhjwmnpvMohMEvpsmpkLM̂nmkkhstjuomxMpvzjwnmtMzmwmkMohMktihkkmMpmMumzhvM̂nhkjohuwhxM[hkhqrpnspomnM
GvhjwmnpvM̂honmMEtstkwmMDhuomu�pMohMEnp��mLMNhwmqpuomMpM}pvpznpxMmMYhu{mnM̂nhkjohuwhMpsnpohihtMpkMptk}jijmkpkM}pvpznpkM�thMv{hM|mnpqM
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EFGFHFEIJKLMJJFNIOPQLRQSLPJLSOPHFPJLRQSLOTSLUPGIVLUSFWPJLNILXGSJSNWSLXOSNYGFILJZPL[PVXIGWFEPJL[PVLWPEPJLRQSLPLIQ\FOFIGIVLNSJJILUSOF]L
WGÎSW_GFIKLMJJSNWFQ̀LESLVIFJLILVIFJ̀LRQSLWPEPJLUPGIVLXIGWa[FXSJLNSJJIL[IVFNTIEILS̀LXPGLFJJP̀LWIVbcVLSJWSNESLdLePGWSLfOSFWPGIOLIOIHPINIL
WPEPLPLHYQEFPLRQSLOTSLUPFLEFGS[FPNIEPKLMX_J̀L[PNHGIWQOPQLPLgOSNPLXSOILTPVPOPHIhZPLEPLNPVSLEPLFOQJWGSLePOSHÌLiSJSVbIGHIEPGLfOSFWPGIOL
gSEGPLMQHQJWPLjSNEPNhILESLMGIk̂P̀LXIGILIJJQVFGLILMEVFNFJWGIhZPLESJWSLgGcJWFWPLNPLXG_\FVPLbFlNFPKLMJJFNIOPQLRQSLcL[PVLVQFWILIOSHGFIL
RQSLXIJJIGYLILgGSJFElN[FILEPLmGFbQNIOLIPLSJWFVIEPLIVFHPLSLIJJI]LiSJSVbIGHIEPG̀L[PNTS[FEPLXSOILTPNGIES]̀L[PVXINTSFGFJVPLSL[IXI[FEIESL
Q̂GaEF[ILRQSLXPJJQFKLnIEILVIFJLTIoSNEPLILWGIWIG̀LdJLRQFN]SLTPGIJLSL[FNRQSNWILSLEPFJLVFNQWPJ̀LUPFLSN[SGGIEILILJSJJZPKLf̀LXIGIL[PNJWIG̀LSQ̀L
jMpqrestLifLtjfnMLutpvMLwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwẁLiFGSWPGxySGIÒLOIoGSFLILXGSJSNWSLIWILRQS̀LIX_JLIXGPoIEÌLoIFLIJJFNIEILXSOPL
uSNTPGLiSJSVbIGHIEPGLgGSJFESNWSLESJWSLmGFbQNIOKL
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DESPACHO

Maceió, 21 de julho de 2020.
Senhor Secretário - SAD,
Cumprimentnado-o, e, em atenção ao Despacho

G SAD 0733142, retorno os autos a Vossa Senhoria para
prosseguimento do feito, ressaltando o evento 0734202 e seus
anexos.

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por LAÉRCIO VITÓRIO DA SILVA, Secretário
Substituto, em 21/07/2020, às 20:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0734286 e o código CRC F32B5134.

0002144-42.2020.6.02.8000 0734286v1
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De: Tulio Fireman <tuliofireman@gmail.com>
Para: "sad List Member" <sad@tre-al.jus.br>
Data: 20/07/2020 12:28 AM
Assunto: [sad] ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES CASA RUA IMPERADOR - 0002144-42-2020-6-02.8000

Boa noite,

Seguem anexas as certidões negativas do Tjal cível dos proprietários e a
certidão de inteiro teor do imóvel com vencimentos atualizados.

Boa noite,

Tulio Fireman
Creci 5200/ AL,
82-99180-0453 

Anexados:

Arquivo: ATT00003.txt Tamanho:
0k

Tipo de Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00004.html (Mostrar conteúdo
da mensagem)

Tamanho:
1k

Tipo de Conteúdo:
text/html

Arquivo: 5 - Cert de Inteiro Teor Casa
Imperador 15 07 2020.pdf

Tamanho:
544k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: ANTONIO CARLOS CIVEL 16
JULHOCertidao2786155.pdf

Tamanho:
21k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: 1 - Cert de Inteiro Teor Casa
Imperador 15 07 2020.pdf

Tamanho:
870k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: 2 - Cert de Inteiro Teor Casa
Imperador 15 07 2020.pdf

Tamanho:
815k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: 4 - Cert de Inteiro Teor Casa
Imperador 15 07 2020.pdf

Tamanho:
797k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: BRUNO CIVEL 16
JULHOCertidao2786155.pdf

Tamanho:
21k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: 3 - Cert de Inteiro Teor Casa
Imperador 15 07 2020.pdf

Tamanho:
855k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: ISABELLY CRISTINA CIVEL 16
JULHOCertidao2786155.pdf

Tamanho:
21k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: JORGE JOSE CIVEL 16
JULHOCertidao2786155.pdf

Tamanho:
21k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: LUCIO ANDRE CIVEL 16
JULHOCertidao2786155.pdf

Tamanho:
21k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: JOSE EDUARDO CIVEL 16
JULHOCertidao2786155.pdf

Tamanho:
21k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: LUIZ MARCIO CIVEL 16
JULHOCertidao2786155.pdf

Tamanho:
21k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: LUIZ ROBERTO CIVEL 16 Tamanho: Tipo de Conteúdo:
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https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=WSHQL21YG3SIH&View=Attachment&Number=82893&FolderID=0&Part=1.1&Filename=ATT00003.txt
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=WSHQL21YG3SIH&View=Attachment&Number=82893&FolderID=0&Part=1.2&Filename=ATT00004.html
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=WSHQL21YG3SIH&View=Attachment&Number=82893&FolderID=0&Part=2&Filename=5%20-%20Cert%20de%20Inteiro%20Teor%20Casa%20Imperador%2015%2007%202020.pdf
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=WSHQL21YG3SIH&View=Attachment&Number=82893&FolderID=0&Part=3&Filename=ANTONIO%20CARLOS%20CIVEL%2016%20JULHOCertidao2786155.pdf
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=WSHQL21YG3SIH&View=Attachment&Number=82893&FolderID=0&Part=4&Filename=1%20-%20Cert%20de%20Inteiro%20Teor%20Casa%20Imperador%2015%2007%202020.pdf
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=WSHQL21YG3SIH&View=Attachment&Number=82893&FolderID=0&Part=5&Filename=2%20-%20Cert%20de%20Inteiro%20Teor%20Casa%20Imperador%2015%2007%202020.pdf
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=WSHQL21YG3SIH&View=Attachment&Number=82893&FolderID=0&Part=6&Filename=4%20-%20Cert%20de%20Inteiro%20Teor%20Casa%20Imperador%2015%2007%202020.pdf
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=WSHQL21YG3SIH&View=Attachment&Number=82893&FolderID=0&Part=7&Filename=BRUNO%20CIVEL%2016%20JULHOCertidao2786155.pdf
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=WSHQL21YG3SIH&View=Attachment&Number=82893&FolderID=0&Part=8&Filename=3%20-%20Cert%20de%20Inteiro%20Teor%20Casa%20Imperador%2015%2007%202020.pdf
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=WSHQL21YG3SIH&View=Attachment&Number=82893&FolderID=0&Part=9&Filename=ISABELLY%20CRISTINA%20CIVEL%2016%20JULHOCertidao2786155.pdf
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=WSHQL21YG3SIH&View=Attachment&Number=82893&FolderID=0&Part=10&Filename=JORGE%20JOSE%20CIVEL%2016%20JULHOCertidao2786155.pdf
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=WSHQL21YG3SIH&View=Attachment&Number=82893&FolderID=0&Part=11&Filename=LUCIO%20ANDRE%20CIVEL%2016%20JULHOCertidao2786155.pdf
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=WSHQL21YG3SIH&View=Attachment&Number=82893&FolderID=0&Part=12&Filename=JOSE%20EDUARDO%20CIVEL%2016%20JULHOCertidao2786155.pdf
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=WSHQL21YG3SIH&View=Attachment&Number=82893&FolderID=0&Part=13&Filename=LUIZ%20MARCIO%20CIVEL%2016%20JULHOCertidao2786155.pdf
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=WSHQL21YG3SIH&View=Attachment&Number=82893&FolderID=0&Part=14&Filename=LUIZ%20ROBERTO%20CIVEL%2016%20JULHOCertidao2786155.pdf


JULHOCertidao2786155.pdf 21k application/pdf

Arquivo: MARIA BETHANIA CIVEL 16
JULHOCertidao2786155.pdf

Tamanho:
21k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: MARIA DE FÁTIMA CIVEL 16
JULHOCertidao2786155.pdf

Tamanho:
21k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: MARIANA CIVEL 16
JULHOCertidao2786155.pdf

Tamanho:
21k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: PAULO JORGE CIVEL 16
JULHOCertidao2786155.pdf

Tamanho:
21k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: SANDRA CIVEL 16
JULHOCertidao2786155.pdf

Tamanho:
21k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: SYLVIO CIVEL 16
JULHOCertidao2786155.pdf

Tamanho:
21k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=WSHQL21YG3SIH&View=Attachment&Number=82893&FolderID=0&Part=14&Filename=LUIZ%20ROBERTO%20CIVEL%2016%20JULHOCertidao2786155.pdf
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=WSHQL21YG3SIH&View=Attachment&Number=82893&FolderID=0&Part=15&Filename=MARIA%20BETHANIA%20CIVEL%2016%20JULHOCertidao2786155.pdf
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=WSHQL21YG3SIH&View=Attachment&Number=82893&FolderID=0&Part=16&Filename=MARIA%20DE%20F%C3%81TIMA%20CIVEL%2016%20JULHOCertidao2786155.pdf
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=WSHQL21YG3SIH&View=Attachment&Number=82893&FolderID=0&Part=17&Filename=MARIANA%20CIVEL%2016%20JULHOCertidao2786155.pdf
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=WSHQL21YG3SIH&View=Attachment&Number=82893&FolderID=0&Part=18&Filename=PAULO%20JORGE%20CIVEL%2016%20JULHOCertidao2786155.pdf
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=WSHQL21YG3SIH&View=Attachment&Number=82893&FolderID=0&Part=19&Filename=SANDRA%20CIVEL%2016%20JULHOCertidao2786155.pdf
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=WSHQL21YG3SIH&View=Attachment&Number=82893&FolderID=0&Part=20&Filename=SYLVIO%20CIVEL%2016%20JULHOCertidao2786155.pdf
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 16/07/2020  002786161 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 CÍVEL 

 CERTIDÃO Nº:   002786161  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 ANTÔNIO   CARLOS   ACCIOLY   CANUTO,   brasileira,   solteiro,   fotógrafo,   filho   de   Luiz   de   França   Canuto   e 
 Eunice Accioly Canuto, nascido aos 07/02/1955, vinculado ao RG: 201723       ,  CPF: 115.732.951-91 **** 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   CÍVEIS   em   andamento   nas   unidades 
 judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   pesquisa   não   abrange   as   AÇÕES   DE   EXECUÇÃO   FISCAL,   INSOLVÊNCIA,   FALÊNCIA,   RECUPERAÇÃO 
 JUDICIAL E CONCORDATA; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, quinta-feira, 16 de julho de 2020 às 23h27min. 

                      002786161 
 PEDIDO N°:  

E-mail - Certidões atualizadas do imóvel e vendedores (0734429)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 517



 16/07/2020  002786169 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 CÍVEL 

 CERTIDÃO Nº:   002786169  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 BRUNO   DE   ARAÚJO   ACCIOLY   CANUTO,   brasileira,   casado,   arquiteto,   filho   de   Claudio   Henrique   Accioly 
 Canuto   e   Luciana   Cardoso   Sales   de   Araujo,   nascido   aos   15/05/1984,   vinculado   ao   RG:   99001222758         , 
 CPF: 053.465.854-78 ***************************************************************************************************** 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   CÍVEIS   em   andamento   nas   unidades 
 judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   pesquisa   não   abrange   as   AÇÕES   DE   EXECUÇÃO   FISCAL,   INSOLVÊNCIA,   FALÊNCIA,   RECUPERAÇÃO 
 JUDICIAL E CONCORDATA; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, quinta-feira, 16 de julho de 2020 às 23h45min. 

                      002786169 
 PEDIDO N°:  

E-mail - Certidões atualizadas do imóvel e vendedores (0734429)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 518



 16/07/2020  002786170 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 CÍVEL 

 CERTIDÃO Nº:   002786170  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 ISABELLY   CRYSTINA   MELO   CAVALCANTI   CAMPOS   CANUTO,   brasileira,   casada,   advogado,   filha   de 
 Ranilson   Pedro   Campos   Filho   e   Telma   Melo   Cavalcante   Campos,   nascida   aos   30/10/1986,   vinculada   ao 
 RG: 2001006028394,  CPF: 050.836.554-62 *************************************************************************** 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   CÍVEIS   em   andamento   nas   unidades 
 judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   pesquisa   não   abrange   as   AÇÕES   DE   EXECUÇÃO   FISCAL,   INSOLVÊNCIA,   FALÊNCIA,   RECUPERAÇÃO 
 JUDICIAL E CONCORDATA; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, quinta-feira, 16 de julho de 2020 às 23h48min. 

                      002786170 
 PEDIDO N°:  

E-mail - Certidões atualizadas do imóvel e vendedores (0734429)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 519



 16/07/2020  002786167 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 CÍVEL 

 CERTIDÃO Nº:   002786167  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 JORGE   JOSÉ   TAVARES   DÓRIA,   brasileira,   casado,   promotor   de   justiça,   filho   de   Manoel   Cabral   Dória   e 
 Rosa Tavares Dória, nascido aos 16/10/1953, vinculado ao RG: 192555       ,  CPF: 087.661.344-04 ******* 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   CÍVEIS   em   andamento   nas   unidades 
 judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   pesquisa   não   abrange   as   AÇÕES   DE   EXECUÇÃO   FISCAL,   INSOLVÊNCIA,   FALÊNCIA,   RECUPERAÇÃO 
 JUDICIAL E CONCORDATA; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, quinta-feira, 16 de julho de 2020 às 23h42min. 

                      002786167 
 PEDIDO N°:  

E-mail - Certidões atualizadas do imóvel e vendedores (0734429)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 520



 16/07/2020  002786163 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 CÍVEL 

 CERTIDÃO Nº:   002786163  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 JOSÉ   EDUARDO   ACCIOLY   CANUTO,   brasileira,   casado,   funcionário   público   civil,   filho   de   Luiz   de   França 
 Canuto   e   Eunice   Accioly   Canuto,   nascido   aos   27/05/1962,   vinculado   ao   RG:   486385          ,    CPF: 
 363.464.894-53 ************************************************************************************************************ 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   CÍVEIS   em   andamento   nas   unidades 
 judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   pesquisa   não   abrange   as   AÇÕES   DE   EXECUÇÃO   FISCAL,   INSOLVÊNCIA,   FALÊNCIA,   RECUPERAÇÃO 
 JUDICIAL E CONCORDATA; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, quinta-feira, 16 de julho de 2020 às 23h32min. 

                      002786163 
 PEDIDO N°:  

E-mail - Certidões atualizadas do imóvel e vendedores (0734429)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 521



 16/07/2020  002786173 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 CÍVEL 

 CERTIDÃO Nº:   002786173  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 LÚCIO   ANDRÉ   ACCIOLY   CANUTO,   brasileira,   divorciado,   administrador    de   empresas,   filho   de   Luiz   de 
 França   Canuto   e   Eunice   Accioly   Canuto,   nascido   aos   07/06/1963,   vinculado   ao   RG:   430796        ,    CPF: 
 381.984.444-91 ************************************************************************************************************ 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   CÍVEIS   em   andamento   nas   unidades 
 judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   pesquisa   não   abrange   as   AÇÕES   DE   EXECUÇÃO   FISCAL,   INSOLVÊNCIA,   FALÊNCIA,   RECUPERAÇÃO 
 JUDICIAL E CONCORDATA; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, quinta-feira, 16 de julho de 2020 às 23h55min. 

                      002786173 
 PEDIDO N°:  

E-mail - Certidões atualizadas do imóvel e vendedores (0734429)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 522



 16/07/2020  002786155 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 CÍVEL 

 CERTIDÃO Nº:   002786155  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 LUIZ   MARCIO   ACCIOLY   CANUTO,   brasileira,   divorciado,   jornalista,   filho   de   Luiz   de   França   Canuto   e 
 Eunice Accioly Canuto, nascido aos 09/04/1946, vinculado ao RG: 124265 ,  CPF: 020.860.004-30 ******** 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   CÍVEIS   em   andamento   nas   unidades 
 judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   pesquisa   não   abrange   as   AÇÕES   DE   EXECUÇÃO   FISCAL,   INSOLVÊNCIA,   FALÊNCIA,   RECUPERAÇÃO 
 JUDICIAL E CONCORDATA; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, quinta-feira, 16 de julho de 2020 às 23h08min. 

                      002786155 
 PEDIDO N°:  

E-mail - Certidões atualizadas do imóvel e vendedores (0734429)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 523



 16/07/2020  002786160 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 CÍVEL 

 CERTIDÃO Nº:   002786160  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 LUIZ   ROBERTO   LESSA   WANDERLEY,   brasileira,   casado,   engenheiro   civil,   filho   de   Luiz   Medeiros 
 Wanderley   e   Maria   Luiza   Lessa   Wanderley,   nascido   aos   09/05/1947,   vinculado   ao   RG:   111014         ,    CPF: 
 060.625.394-72 ************************************************************************************************************ 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   CÍVEIS   em   andamento   nas   unidades 
 judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   pesquisa   não   abrange   as   AÇÕES   DE   EXECUÇÃO   FISCAL,   INSOLVÊNCIA,   FALÊNCIA,   RECUPERAÇÃO 
 JUDICIAL E CONCORDATA; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, quinta-feira, 16 de julho de 2020 às 23h24min. 

                      002786160 
 PEDIDO N°:  

E-mail - Certidões atualizadas do imóvel e vendedores (0734429)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 524



 16/07/2020  002786166 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 CÍVEL 

 CERTIDÃO Nº:   002786166  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 MARIA   BETHÂNIA   ACCIOLY   CANUTO   DÓRIA,   brasileira,   casada,   ator,   filha   de   Luiz   de   França   Canuto   e 
 Eunice Accioly Canuto, nascida aos 03/02/1965, vinculada ao RG: 687662      ,  CPF: 453.122.574-00 ***** 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   CÍVEIS   em   andamento   nas   unidades 
 judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   pesquisa   não   abrange   as   AÇÕES   DE   EXECUÇÃO   FISCAL,   INSOLVÊNCIA,   FALÊNCIA,   RECUPERAÇÃO 
 JUDICIAL E CONCORDATA; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, quinta-feira, 16 de julho de 2020 às 23h39min. 

                      002786166 
 PEDIDO N°:  

E-mail - Certidões atualizadas do imóvel e vendedores (0734429)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 525



 16/07/2020  002786159 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 CÍVEL 

 CERTIDÃO Nº:   002786159  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 MARIA   DE   FÁTIMA   ACCIOLY   CANUTO   WANDERLEY,   brasileira,   casada,   engenheiro   civil,   filha   de   Luiz   de 
 França   Canuto   e   Eunice   Accioly   Canuto,   nascida   aos   24/03/1953,   vinculada   ao   RG:   175133,    CPF: 
 209.504.624-20 ************************************************************************************************************ 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   CÍVEIS   em   andamento   nas   unidades 
 judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   pesquisa   não   abrange   as   AÇÕES   DE   EXECUÇÃO   FISCAL,   INSOLVÊNCIA,   FALÊNCIA,   RECUPERAÇÃO 
 JUDICIAL E CONCORDATA; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, quinta-feira, 16 de julho de 2020 às 23h21min. 

                      002786159 
 PEDIDO N°:  

E-mail - Certidões atualizadas do imóvel e vendedores (0734429)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 526



 16/07/2020  002786171 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 CÍVEL 

 CERTIDÃO Nº:   002786171  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 MARIANA   DE   ARAÚJO   ACCIOLY   CANUTO,   brasileira,   solteira,   estudante,   filha   de   Claudio   Henrique 
 Accioly   Canuto   e   Luciana   Cardoso   Sales   de   Araujo,   nascida   aos   06/01/1982,   vinculada   ao   RG: 
 99001297731     ,  CPF: 040.541.954-66 ******************************************************************************* 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   CÍVEIS   em   andamento   nas   unidades 
 judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   pesquisa   não   abrange   as   AÇÕES   DE   EXECUÇÃO   FISCAL,   INSOLVÊNCIA,   FALÊNCIA,   RECUPERAÇÃO 
 JUDICIAL E CONCORDATA; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, quinta-feira, 16 de julho de 2020 às 23h52min. 

                      002786171 
 PEDIDO N°:  

E-mail - Certidões atualizadas do imóvel e vendedores (0734429)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 527



 16/07/2020  002786156 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 CÍVEL 

 CERTIDÃO Nº:   002786156  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 PAULO   JORGE   ACCIOLY   CANUTO,   brasileira,   divorciado,   arquiteto,   filho   de   Luiz   de   França   Canuto   e 
 Eunice Accioly Canuto, nascido aos 17/01/1949, vinculado ao RG: 119863 ,  CPF: 091.521.134-34 ******** 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   CÍVEIS   em   andamento   nas   unidades 
 judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   pesquisa   não   abrange   as   AÇÕES   DE   EXECUÇÃO   FISCAL,   INSOLVÊNCIA,   FALÊNCIA,   RECUPERAÇÃO 
 JUDICIAL E CONCORDATA; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, quinta-feira, 16 de julho de 2020 às 23h12min. 

                      002786156 
 PEDIDO N°:  

E-mail - Certidões atualizadas do imóvel e vendedores (0734429)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 528



 16/07/2020  002786165 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 CÍVEL 

 CERTIDÃO Nº:   002786165  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 SANDRA   TENÓRIO   ACCIOLY   CANUTO,   brasileira,   casada,   médico,   filha   de   Aloísio   Tenório   Raposo   e 
 Urania de Araújo Tenório, nascida aos 26/09/1963, vinculada ao RG: 2628       ,  CPF: 534.386.554-20 **** 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   CÍVEIS   em   andamento   nas   unidades 
 judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   pesquisa   não   abrange   as   AÇÕES   DE   EXECUÇÃO   FISCAL,   INSOLVÊNCIA,   FALÊNCIA,   RECUPERAÇÃO 
 JUDICIAL E CONCORDATA; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, quinta-feira, 16 de julho de 2020 às 23h35min. 

                      002786165 
 PEDIDO N°:  

E-mail - Certidões atualizadas do imóvel e vendedores (0734429)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 529



 16/07/2020  002786158 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 CÍVEL 

 CERTIDÃO Nº:   002786158  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 SYLVIO   ROBERTO   ACCIOLY   CANUTO,   brasileira,   união   estável,   físico,   filho   de   Luiz   de   França   Canuto   e 
 Eunice Accioly Canuto, nascido aos 10/06/1950, vinculado ao RG: 03280487      ,  CPF: 067.834.221-00 * 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   CÍVEIS   em   andamento   nas   unidades 
 judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   pesquisa   não   abrange   as   AÇÕES   DE   EXECUÇÃO   FISCAL,   INSOLVÊNCIA,   FALÊNCIA,   RECUPERAÇÃO 
 JUDICIAL E CONCORDATA; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, quinta-feira, 16 de julho de 2020 às 23h17min. 

                      002786158 
 PEDIDO N°:  

E-mail - Certidões atualizadas do imóvel e vendedores (0734429)         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 530



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de julho de 2020.
Tendo em vista o Parecer 1330 (0733367) da

Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, faço encaminhar os
autos, de forma concomitante, à Secretaria da
Administração para as providências de sua alçada, assim
como à Assessoria de Contas e Apoio à Gestão, para a análise
de sua competência.   

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
23/07/2020, às 15:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0734959 e o código CRC 3A41A70C.

0002144-42.2020.6.02.8000 0734959v1

Despacho GDG 0734959         SEI 0002144-42.2020.6.02.8000 / pg. 531



De: Tulio Fireman <tuliofireman@gmail.com>
Para: "sad List Member" <sad@tre-al.jus.br>
Data: 23/07/2020 02:57 PM
Assunto: [sad] Documentos atendendo Despacho TRE de 16 de julho 2020.

Boa tarde,

Segue documentos anexo solicitados no Despacho SEI/TRE-AL - 0732307.

Abç

-- 
Tulio Fireman
Creci 5200/ AL,
82-99180-0453 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2020.
 
À AJ-DG e à ACAGE para conhecimento da juntada

das certidões atualizadas do imóvel e dos vendedores (evento
n º 0734429), bem como procurações e novos documentos
pessoais dos vendedores (evento nº 0735730),
encaminhados a esta Secretaria por e-mail.

Ressalta-se, contudo, a pendência com relação as
declarações de inexistência de nepotismo, que estão sendo
providenciadas.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 23/07/2020, às 18:33, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0735733 e o código CRC 61068F6F.

0002144-42.2020.6.02.8000 0735733v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0002144-42.2020.6.02.8000
INTERESSADO : TÚLIO LOPES FIREMAN, CORRETOR IMOBILIÁRIO - CRECI/AL 5200
ASSUNTO : Contratação direta. Aquisição de imóvel.

 

Parecer nº 1356 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhor Secretário de Administração,
 
Tratam os presentes autos sobre a regularidade da

aquisição do imóvel situado na Rua do Imperador, 254, Centro
deste município de Maceió/AL, vizinho ao prédio onde se
encontrava instalada a antiga sede deste Tribunal,
mediante contratação direta por dispensa de licitação prevista
no art. 24, X, da Lei n.º 8.666/1993, em atenção a proposta de
venda no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
(0669169 - págs. 01-02).

Retornam os autos a esta Assessoria para
verificação das novas documentações acostadas aos autos. Em
continuidade às análises já efetuadas, Parecer nº 745 / 2020 -
TRE-AL/PRE/ACAGE (0687433) e Parecer nº 1253 / 2020 -
TRE-AL/PRE/ACAGE (0726927),  observamos que foram
juntadas as plantas de situação e localização do terreno e
construções (0730288), minuta do contrato de compra e
venda (0732305),  segundo modelo indicado no Anexo II da
Orientação Normativa nº 01/2018 (0678850), devidamente
analisada e aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria-
Geral, por meio do Parecer nº 1330 / 2020 - TRE-
AL/PRE/DG/AJ-DG (0733367) e, ainda, certidões atualizadas
dos envolvidos.

Por fim, ressaltamos o já exposto, quanto à
necessidade de elaboração da Declaração de Responsabilidade
por Procedimentos para Compra, constante do  Anexo I, da
Orientação Normativa SPU nº 01/2018, apresentando as
documentações lá elencadas, destacando, ainda, a
recomendação de juntada da declaração de inexistência da
prática de nepotismo, feita pela AJ-DG, de acordo com
Resolução do CNJ nº 07/2005.

Desta forma, retornamos os autos a Vossa Senhoria
para continuidade do procedimento, registrando que não
encontramos óbice à efetivação desta aquisição.

 
Lisiana Teixeira Cintra

ASsessora de Contas e Apoio à Gestão em substituição
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 24/07/2020, às 12:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0735969 e o código CRC 174AE149.

0002144-42.2020.6.02.8000 0735969v6
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DESPACHO

Maceió, 05 de agosto de 2020.
Concluída a instrução documental do feito (doc.

0740153), devolvo os autos à consideração superior do Sr.
Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/08/2020, às 19:36, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0741407 e o código CRC A144EC3A.
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DESPACHO

Maceió, 05 de agosto de 2020.
Tendo em vista as providências adotadas pela

Secretaria de Administração, faço remessa dos autos à ACAGE
e à AJ-DG para análise e pronunciamento.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
06/08/2020, às 09:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0741411 e o código CRC 5BB7CECC.

0002144-42.2020.6.02.8000 0741411v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de agosto de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
 
Atendidas  as diligências formuladas ao final do

Parecer nº 1.330 (0733367), consistentes na juntada aos autos
declaração  de inexistência da prática de nepotismo, de
acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do
Conselho Nacional de Justiça, com nova redação dada pelo
art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ (0740153), bem como
pronunciamento da ACAGE (0735969),  seguem os presentes
autos, para ulteriores deliberações, na forma sugerida no
antedito Parecer nº  1.330 (0733367):

 
"...Assim, em complementação ao Parecer
nº 665 (0683107), Parecer nº 729
(0686386) e Despacho 0725906 esta AJ-
DG  entende como juridicamente possível
a aquisição do imóvel  situado na Rua do
Imperador, 254, Centro deste município
de Maceió/AL, vizinho ao prédio onde se
encontrava instalada a antiga sede deste
Tribunal, por meio de contratação direta,
com fundamento no art. 24, X, da Lei
8.666/93,  devendo tal, se for o caso,  ser
reconhecido pela Autoridade Máxima
deste Órgão,   na  conformidade com o
estabelecido no inciso IV do art. 50 da Lei
n.º 9.784/99.
Prosseguindo, esta Assessoria Jurídica, na
forma do parágrafo único, do artigo 38,
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da Lei nº 8.666/93, aprova, em face de
sua regularidade jurídica, a
minuta adaptada pela SLC a partir de
modelo da SPU, do contrato de compra e
venda de imóvel com força de escritura
pública (0732305).
 Interessa neste ponto mencionar que  a
lavratura do contrato de que trata
o caput do artigo 4º, da citada ON nº
01/2018 estará condicionada à
apresentação da declaração constante em
seu  Anexo I, no caso de aquisição por
compra,
conforme documentos/informações que
deverão integrar a declaração a ser
firmada pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador-Presidente:  
I - Foram cumpridos todos os dispositivos
legalmente necessários para a aquisição,
mediante compra, do imóvel ; 
II - O TRE-AL assume toda
responsabilidade, inclusive perante os
Órgãos de Controle, por qualquer
irregularidade que venha a ser
identificada no processo administrativo
da compra do imóvel;
III - A minuta do contrato de compra e
venda encontra-se em condições de ser
lavrada e assinada pela Secretaria do
Patrimônio da União - SPU, tendo sido
está aprovada pelo órgão de
assessoramento jurídico deste Órgão;
IV - Foi verificado que o vendedor é parte
legalmente capaz ou está devidamente
representado para a assinatura do
contrato de compra e venda;
V - O imóvel encontra-se adequadamente
identificado e caracterizado e em
condições de ser levado a registro em
nome da União Federal;
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VI - O imóvel acha-se livre e
desembaraçado de todos e quaisquer ônus
judiciais, hipoteca legal ou convencional
ou, ainda, qualquer outro ônus real;
VII - Este órgão apresenta capacidade
para cumprimento das condições de
pagamento acordadas doador;
VIII - O imóvel apresenta a possibilidade
de aproveitamento de interesse público,
devidamente justificado no processo
administrativo de responsabilidade deste
órgão, não tendo sido constatadas
restrições ou impedimentos capazes de
afetar direitos de terceiros ou a utilização
do próprio bem;
IX - ciência de que a Secretaria do
Patrimônio da União poderá solicitar
outros documentos que se façam
necessários para efetivação do registro
cartorial.
X - Apresentar, em anexo, a seguinte
documentação:
a) Portaria de nomeação ou instrumento
de delegação do representante legal desse
órgão;
b) Memorial descritivo assinado por
profissional habilitado;
c) Plantas de situação e localização do
terreno e construções assinadas por
profissional habilitado;
d) Certidão de inteiro teor da matrícula;
e) Cópia dos extratos de publicação do
edital de licitação e da sua homologação,
ou ainda da dispensa de licitação, quando
for o caso;
f) Declaração de regularidade
condominial, quando for o caso;
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g) Certidões referentes aos tributos que
incidam sobre o imóvel;
 h) Certificado de Cadastro emitido pela
INCRA, com a prova de quitação do ITR,
quando imóvel rural;
i) Certidões negativas de ônus, gravames
e de distribuição de ações reais e
reipersecutórias relativas ao imóvel;
j) Contrato de compra e venda
aprovado pelo órgão de assessoramento
jurídico competente;
k) Documentos do proponente vendedor
(cópia autenticada do RG e CPF, se
pessoa física; comprovante de residência;
certidão de depósito ou de registro dos
respectivos contratos e atos constitutivos
e cópia autenticada dos documentos
comprobatórios de sua representação
legal e de sua inscrição no CNPJ, se
pessoa jurídica; certidão de casamento e
CPF do cônjuge, se casado; certidão de
feitos ajuizados - cível estadual/federal e
trabalhista; certidão negativa de débitos
relativa a contribuições previdenciárias -
CND/INSS, se pessoa jurídica; certidão
negativa de interdição fornecida pelo
Cartório de Registro Civil)."

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 06/08/2020, às 16:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0741737 e o código CRC 30613EEA.
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PROCESSO : 0002144-42.2020.6.02.8000
INTERESSADO : TÚLIO LOPES FIREMAN, CORRETOR IMOBILIÁRIO - CRECI/AL 5200
ASSUNTO : Contratação direta. Aquisição de imóvel.

 

Parecer nº 1424 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-Chefe,
 
Tratam os presentes autos sobre a regularidade da

aquisição do imóvel situado na Rua do Imperador, 254, Centro
deste município de Maceió/AL, vizinho ao prédio onde se
encontrava instalada a antiga sede deste Tribunal,
mediante contratação direta por dispensa de licitação prevista
no art. 24, X, da Lei n.º 8.666/1993, em atenção a proposta de
venda no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
(0669169 - págs. 01-02).

Em continuidade à análise já efetuada por esta
Unidade, Parecer nº 1356 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE
(0735969), retornam os autos após a  juntada de declaração 
de inexistência da prática de nepotismo, de acordo com o
disposto na Resolução CNJ nº 07/2005, em atendimento à
recomendação da AJ-DG, cuja documentação já fora analisada
por aquela Assessoria Jurídica, Despacho AJ-DG (0741737).

Desta forma, ratificamos nosso possicionamento
anterior, quanto à inexistência de óbice à efetivação desta
aquisição, recomendanmdo o retorno dos autos à Diretoria-
Geral, para continuidade do procedimento.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 
De acordo.
À Diretoria-Geral.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 06/08/2020, às 18:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 06/08/2020, às 18:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0741881 e o código CRC B59EE8A3.

0002144-42.2020.6.02.8000 0741881v6
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CONCLUSÃO

Maceió, 14 de agosto de 2020.

Senhor Presidente,

 

Tendo em vista o pronunciamento da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral,
conforme Despacho AJ-DG 0741737, bem como o Parecer 1424 (0741881), da
Assessoria de Contas e Apoio à Gestão, ambos atestando a regularidade do
procedimento objeto dos presentes autos, faço os presentes conclusos a Vossa
Excelência, sugerindo que seja aquisição do imóvel situado na Rua do Imperador, 254,
Centro deste município de Maceió/AL, vizinho ao prédio onde se encontrava instalada a
antiga sede deste Tribunal, mediante contratação direta por dispensa de
licitação prevista no art. 24, X, da Lei n.º 8.666/1993, em atenção a proposta de venda
no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) (0669169 - págs. 01-02).

 

Respeitosamente.

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
14/08/2020, às 11:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0745337 e o código CRC DFFD2E19.
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PROCESSO : 0002144-42.2020.6.02.8000
INTERESSADO : TÚLIO LOPES FIREMAN, CORRETOR IMOBILIÁRIO - CRECI/AL 5200
ASSUNTO : Autorização. Contratação Direta. Dispensa de Licitação. Art.24, X da Lei 8.666/93. Aquisição de imóvel. 

 

Decisão nº 2045 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica
da Diretoria-Geral, por meio do Despacho AJ-DG 0741737, em
complemento ao Parecer nº 1330 (0733367), bem como a
manifestação da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão - ACAGE, por
meio do Parecer nº 1356 (0735969) e nº 1424 (0741881), além de
toda a instrução ora efetivada, cujo teor aponta para a possibilidade
da contratação direta em foco, RATIFICO, nos termos do art. 26 da
Lei nº 8.666/1993, o reconhecimento de dispensa de licitação, nos
moldes da Conclusão do Sr. Diretor-Geral (0745337), e AUTORIZO,
com fulcro no artigo 24, inciso X, da Lei nº 8.666/1993, a contratação
direta com vistas à aquisição do imóvel situado na Rua do Imperador,
nº 254, bairro Centro, deste município de Maceió-AL, vizinho ao
prédio onde se encontrava instalada a antiga sede deste Tribunal, em
atenção a proposta de venda no valor de R$ 180.000,00 (cento e
oitenta mil reais), inserta no evento SEI (0669169 - págs. 01-02).

Sendo assim, amparado ainda
na fundamentação da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral, que, na
forma do parágrafo único, do artigo 38, da Lei nº 8.666/93, aprova,
em face de sua regularidade jurídica, a minuta adaptada pela Seção
de Licitações e Contratos - SLC, a partir de modelo da
Superintendência do Patrimônio da União - SPU, do contrato de
compra e venda de imóvel com força de escritura pública (0732305),
determino a remessa dos autos à Secretaria de Administração, para
que, junto à unidade competente, proceda à emissão da competente
nota de empenho; ao depois, à Coordenadoria de Material e
Patrimônio - COMAP para lavratura do instrumento contratual, dar
publicidade ao ato e demais medidas de estilo, tendentes à efetivação
da presente Decisão.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no exercício da
Presidência        

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 17/08/2020, às 15:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0745585 e o código CRC 0FDB5699.
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DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2020.
Sigam os autos à SLC, para publicação do extrato

da Decisão nº 2045 (doc. 0745585), no Diário Oficial da
União.

Cópia à SEIC, para igual providência de publicação
no Portal da Transparência.

Em paralelo, à COFIN, para emissão da competente
nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/08/2020, às 23:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0746572 e o código CRC F2AEC070.

0002144-42.2020.6.02.8000 0746572v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0746572).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 18/08/2020, às 11:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0746728 e o código CRC 562EB820.
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