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TERMO DE cgssÃo DE ÜSc QUE ENTR.E
cELEBRA¡4 R usrÃo tr.EDER.ar, poa

sr

rilreRuÉoro Do TRTBUNAL ÐE

JUSlIÇA DO DISTR.ITO FEDERAL E
Dos inlRttóntos, E A po¡,Ícre
ìIIIT.ITÀR DO DÎSÎRTTO T'EDERAT
L2" gArÀr,HÃo oB po¡,Ícra MrrrrAR.

Aos lq

cÍias do mês de l1"nür:,|¡,¿.t
de 20C3
idois mil e três ) , no Gabíne-ue cia Presidência do Trib'"nai ie
'J'us ríça
Co D:- st ri-.-o Federal e dos Territórics , com regi s-u ro nc
Cl¡p,¡/lff X- OC-531.954/OOCL-2A, situado na Praça Muni-cipal, Lote Ci,
Paiác j-c da Jus-'iça, BrasíLia-DF, presentes, de uIn 1ado, a IINIÃO
FEDERAI,, gor j-niermédío do ref erioo TRIBUNÀI, neste aic
:eÐres ent ado pcr seu Exce ienti ss imo Pres iciente , Desenbargacicr
NATÀIIÀEL CAETÀ¡üO E'ERNÀI{DES, no Lìso da atribuiçãc que ihe confere c
ei'L=gc 11 ia T.ei N. 8.185, cie i4/05/9I,
dcravante desi-gnaCc
sinplesnente CEDENTE, et de outro Iado, a POI,ICIA MIIITAR DO
DISTRIÍO I'EDERAI - 1-zo BATÀLEAO DE POLICIA ì{II,ITAR, estabeiec.ca
Setcr Policial SuI, Quartel do Comando GeraI da PMDF, Brasllia-Dr
i-ler; 345-6960ì , neste ato representada p(.r seu Cornandan'ue-Gerai ia
?oricra Mili-uar do Distrito Federal, PEDRO JOSÉ EERREIRA TàBOSA/
pcr'uador ia Cédu1a de ldentidade N. 533 . 520 PM/DF e do cPF ìi
i45.3?-9393-0C, doravante denominada simplesmente CESSIONÁRIA,
rescl ven celebrar o presente Ter;nc de Cessão de Uso, ei::
cc:rÍormiciacie ccm o PA N. 14.549/2OO3 e com base na Lei N. 6.656/93
¡r.eiiante as seEuíntes cláusuias e conciições;
-

Ðoi oble-uivc a cessão de uso

rìa

Ccs

-

-. O presente

Te:r-¡.o -:€lÌl
dos bens móveis relacionacios e!¡. anexc

CI,AUSI'IJI PRIMEIRA

DO OBJETO

CLÀUSULA SEGUNDA - DA ETIìIDÀ¡IENTã.çAO r'ñGiAf, - A Cessãc
Jsc, cbjetc deste Termo, funCamenta-se no artígo 302, inc:-sc V
Regir,entc Irterno do Tribunal de Justiça do Ðis-urito Federar e
t ôrý1
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CI.AUST'I.A TERCEIR.A, DA DTVOLUçã,O A!{IECIPÀDA - Em"
de
devoiução
antecipada dos bens , anterior ao térnino ^â
'sc
deste
Terrno,
a CESSfONÁRIA deverá encaminhar comunicaCo :^
'-'oência
S: - Secre*'ário-Geral deste Tribunal. a f im de que este deterr.¡.ine
-cEMÀ/suPAT a er,rìssão da Guia de Recolhimento pertinente.
câ

crÁusttT.A 9UARTa. - Do AcRliscrMo DE BENS se ,houver
leaess:-daCe de acréscímo de bens aos ora emprestados, a CESSION¡\RfÀ
of ício, devidamente j usti f icado , ão Secretário-Gera r.
=i:car:inhará
Þere aná-i" i se . Se j ulgacio conveniente , e havencio dÍsponi-bí liciacie ,

e-<te ieterminará à sr¡bsecretaria de patrimônio
supAT
a--endim.ento e a emissão do respectivo Termo d.e Responsabiliciade.

CESSIONÁRTA a

c

crÁusur,e eurttrR, DÀ DEvoLUçåo obriEa-se a
entregar os bens relacicna<los na relação anexar eue

c.ra ine são ceiidos em condiçöes ie uso imediato, tão logc tern;
c .Ðrezo es:-ipulaio na Ciáusula Sétima.

ne

CI,AUSITLA SEXTÀ
DA EXTINçã,O
Este f eri¡.c
itig.:ir--.e-á, de oieno direíto, revertendo o con-uroIe dc-* bens à
S:bsec:eiaria de Patrimônio - SUPAT do CEDETITE i

ex

,-

a) Se a

CESSIONI(RIA renuncia à cessão e deixar
exercer suas atividaCes especificas;

b) Se, em qualquer época, o CEDENTE
bens ora cedidos para uso próprro

CI,AUSUI,A
de

Ecrará peic prazo
a s sinatura

v-

tar

neces s'i

de

Cos

-

sÉrn¡n

DA vrcÊNcrÀ o presente Terno
C5 (c:-nco) anos a contar da data de sua

.

orTA\rA

FORO F:.ca eleito o Eoro Ce
E:asília-DF, para d:-rim.i-r as dúvidas euê, Þorventura, possam surgir
i;ran:e e execução dc presente Termo, renunciandc as partes â
quaiquer out¡o, por rnais priv:-Iegiado que seja.
CrÁuSr¡r"a

DO

E, para f irrneza e prova de assim haverern, en¡re s.,
aj.isiaCc e cont.ra-uadc, lavrou-se o presente Termo em 02 (duas) vias
ie -g;ai teor e forina, uma das quais destina-se à CESSIONÁRIA/ o
Cessão de l-.iso l20 Bat..doc
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