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TERMO DE COMPROMISSO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL 

SAIBAM quantos este virem que aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil 
e dezoito, às 12:35, nesta cidade, na sede do Juízo do Cartório da 12  Vara Cível da Comarca de 
Ararua ma, quando em exercido o MM. Juiz (a) Dr. (a) Alessandra de Souza Araújo, perante mim, 
Escrivã/RE, compareceu o (a) Dr. Fábio Picanço de Seixas Loureiro, advogado inscrito na OAB/RJ 
sob o n° 114.886, inscrito no CPF sob o n° 016.370.407-41, qualificado na forma do Ato Executivo 
Conjunto TJ-CGJ n° 52/2013, profissional responsável da MVB CONSULTORES ASSOCIADOS 
LTDA. (CNPJ n° 20.443.312/0001-87), localizada na Av. Presidente Wilson, n° 210, 10° Andar, 
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-021, este último nomeado pelo MM. Juízo de Direito nos 
autos do processo n° 0012334-80.2015.8.19.0052, prestou o compromisso de bem e fielmente, 
sem dolo ou malícia, servir o cargo de Administrador Judicial da ORIENTE CONSTRUÇÃO CIVIL 
LTDA. (CNPJ n° 01.127.106/0001-13), e, assim, assinou o presente TERMO DE COMPROMISSO, 
obrigando-se ao cumprimento de todas as competências elencadas no artigo 22, II, da Lei n° 
11.101/05, sob pena de pagar com seus próprios bens todo e qualquer prejuízo que venha a 
sofrer a ADMINISTRADA por omissão ou culpa sua, podendo requerer, em Juízo ou fora dele, 
tudo quanto for a bem dos interesses da mesma, dando conta de sua administração no tempo 
devido, ou quando por este Juízo for ordenado, sob as penas da lei. Como prova da aceitação 
do encargo, que solenemente prometqi4 cumprir, assina, depois de haver lido e achado 
conforme. Eu, 	subscrevo. 
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