
 

 

Superior Tribunal de Justiça
PROCESSO STJ n. 9813/2013

CONTRATO DE COMODATO STJ n. 02/2013

INSTRUMENTO PARTICULAR DE 
COMODATO QUE, ENTRE SI, 
CELEBRAM O SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL E O 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com sede na Praça dos Três Poderes, na cidade de 

Brasília-DF, CEP nº 70175-900, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.531.640/0001-28, neste 

ato representado pelo seu Diretor-Geral, MIGUEL AUGUSTO FONSECA DE CAMPOS, 
doravante denominado simplesmente "COMODATÁRIO"; e SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, com sede no SAFS Quadra 06, Lote 1, Brasília-DF, CEP n° 70.095·900, inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº 00.488.478/0001-02, neste ato representado pelo seu Diretor-Geral, 
MAURÍCIO ANTÔNIO DO AMARAL CARVALHO, doravante denominado simplesmente 
"COMODANTE", ambos a seguir também em conjunto designadas PARTES e, 
individualmente, PARTE, resolvem as PARTES assinar o presente INSTRUMENTO 
PARTICULAR DE COMODATO, doravante denominado simplesmente Instrumento, que se 
regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O presente Instrumento tem por objeto o empréstimo gratuito, por parte da 
COMODANTE, em favor do COMODATÁRIO, de 5 (cinco) scanners da marca KODAK, 
modelo i2800, que se encontram descritos e individualizados no Anexo Único do presente 
Instrumento, até que seja concluído o processo de licitação do COMODATÁRIO para compra 
de equipamentos dessa natureza.

1.2 Os bens dados em comodato são neste ato entregues ao COMODATÁRIO, que 
declara tê-los recebido em perfeito estado de conservação, para assim mantê-los, até o 
término do processo licitatório para compra dos equipamentos de digitalização.

1.3 As PARTES acordam que os bens ora entregues ao COMODATÁRIO serão por este 
utilizados com a finalidade específica de digitalização de processos judiciais, sendo 
expressamente vedado o seu uso para finalidade diversa da ora estipulada, bem como a sua 
cessão, locação ou transferência a terceiros, mesmo que de modo parcial, a qualquer título, 
seja de forma onerosa ou gratuita, salvo com o prévio e expresso consentimento da 
COMODANTE, por meio de documento escrito.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DO COMODATÁRIO

2.1 Sem prejuízo das demais obrigações previstas neste Instrumento, o COMODATÁRIO 
se obriga a utilizar e conservar os bens emprestados em perfeitas condições de uso, 
comprometendo-se a efetuar os reparos necessários de todos e quaisquer possíveis danos que 
os mesmos possam sofrer, para assim restituí-los, quando findo ou rescindido o presente 
CONTRATO, ressalvado o desgaste pelo seu uso normal.
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2.2 O COMODATÁRIO compromete-se a permitir que a COMODANTE, por si própria 
ou por intermédio de seus prepostos, vistorie os bens emprestados, a qualquer tempo durante o 
prazo de vigência deste Instrumento, mediante prévia combinação de dia e hora.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO CONTRATUAL

3.1 O prazo de vigência do presente Instrumento é de 60 (sessenta) meses, contados 
da data de assinatura. 

3.1.1 Ao findar a vigência do contrato o COMODATÁRIO promoverá a imediata devolução 
dos bens objeto do presente Instrumento à COMODANTE, independentemente de qualquer 
aviso, notificação ou interpelação.

CLÁUSULA QUARTA – TÉRMINO DO CONTRATO

4.1 Sem prejuízo do disposto na Cláusula Terceira, acima, o presente Instrumento se 
resolverá de pleno direito, nas seguintes hipóteses:

4.1.1 Por iniciativa unilateral de quaisquer das PARTES, a qualquer momento 
durante o período de vigência deste Instrumento, mediante prévio aviso à outra 
PARTE, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias;

4.1.2 De comum acordo, reduzido a termo.

CLÁUSULA QUINTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 O presente Instrumento será regido, naquilo em que for omisso, pelas regras estatuídas 
no Código Civil sobre a matéria (artigos 579 a 585), bem como pelas demais disposições 
legais de direito público aplicáveis ao regime jurídico dos bens públicos.

5.2 Se qualquer cláusula ou condição deste Instrumento vier a ser considerada ilegal, 
inválida ou inexeqüível nos termos da legislação brasileira, as demais cláusulas e condições 
continuarão em pleno vigor e efeito. Caso a aludida ilegalidade, invalidez ou inexeqüibilidade 
seja de natureza temporária, o dispositivo atingido terá seus efeitos suspensos até o momento 
em que cessar a respectiva condição.

5.3 A modificação, retificação,  aditamento ou quaisquer alterações ao presente 
instrumento será feita mediante Termo Aditivo, firmado por ambas as PARTES signatárias.

5.4 A razão ou omissão de qualquer das PARTES não importará em renúncia de seus 
direitos e obrigações contratuais, salvo se expressa por escrito e sem vícios. Neste caso, a 
renúncia terá aplicação específica, não significando novação ou renúncia de outros direitos 
assegurados por lei ou por este Instrumento.

5.5 Quaisquer comunicações ou notificações de uma PARTE à outra, relacionadas com 
este Instrumento, serão consideradas efetivadas se (I) entregues pessoalmente, contra recibo; 
(II) enviadas por carta registrada, com aviso de recebimento; ou (III) transmitidas por fax  ou 
por e-mail, se, nestas ultimas hipóteses, verificar-se a confirmação do recebimento da 
comunicação ou notificação pelo destinatário.

5.6 As comunicações ou notificações serão dirigidas aos endereços constantes do 
preâmbulo.

5.7 Qualquer alteração na situação dos bens deverá ser comunicada por escrito à outra 
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PARTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da sua ocorrência.

5.8 O presente instrumento será publicado no Diário da Justiça Eletrônico (Dje), na forma 
de extrato.

CLÁUSULA SEXTA – DA SOLUÇÃO DE DÚVIDAS E RESOLUÇÃO DAS 
CONTROVÉRSIAS

6.1 Eventuais dúvidas ou controvérisas oriundas da aplicação deste Contrato serão 
dirimidas de comum acordo pelas PARTES, por meio de formalização de consultas e mútuo 
entendimento.

6.2 Os conflitos decorrentes do cumprimento do presente Contrato e para os quais não 
sobrevier solução amigável pelas PARTES, impõe-se a sua submissão à apreciação da 
Advocacia-Geral da União, por meio de conciliação ou arbitramento, na forma das 
disposições regulamentares da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração 
Federal (CCAF).

E assim, por estarem justas e contratadas, as PARTES firmam o presente Instrumento em 2 
(duas) vias de igual forma e teor.
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Brasília, ___ de _____________ de 2013.

COMODATÁRIO: _____________________________________________________
MIGUEL AUGUSTO FONSECA DE CAMPOS 

Diretor-geral
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

COMODANTE: ___________________________________________________
MAURÍCIO ANTÔNIO DO AMARAL CARVALHO 

Diretor-geral
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PROCESSO STJ n. 9813/2013

CONTRATO DE COMODATO STJ n. 02/2013

ANEXO ÚNICO 

ITEM CÓDIGO MATERIAL

1 162109 KODAK i2800
2 162116 KODAK i2800
3 162119 KODAK i2800
4 162130 KODAK i2800
5 162140 KODAK i2800
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