
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

TERMO DE CESSÃO DE USO N° 004/2014

Pelo presente instrumento, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 
GROSSO, por intermédio da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA -  PGJ, inscrita no 
CNPJ pelo n°. 14.921.092/0001-57, com sede na Rua Quatro, S/N°, Centro Político e 
Administrativo -  CPA, CEP 78.049-921, Cuiabá - Mato Grosso, neste ato 
representada pelo seu Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Justiça, Dr. 
PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO, brasileiro, casado, portador da Carteira de 
Identidade n° 330627 SSP/MT e do CPF/MF n° 340.425.801-06, residente e 
domiciliado nesta Capital, doravante denominado apenas por CEDENTE, e o 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com sede no Centro 
Político Administrativo - Palácio da Justiça, Cuiabá/MT, sob 0 CNPJ n° 
03.535.606/0001-10, representado neste ato pelo seu Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Presidente, Dr. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, brasileiro, 
portador da Carteira de Identidade n° 0043876-6 SSP/MT e do CPF n° 171.855.481- 
87, residente e domiciliado nesta Capital, doravante denominado neste ato por 
CESSIONÁRIO, considerando o que tudo consta no Processo Gedoc n° 004297- 
001/2014, resolvem celebrar o presente Termo de Cessão de Uso, sujeitando-se as 
disposições expressas, segundo os princípios e exigências nos termos das 
cláusulas e condições a seguir relacionadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO
1.1. O objeto do presente Instrumento é a cessão gratuita, de um imóvel localizado 
na Rua das Grevíleas, n° 358, Bairro Centro, Município de Sinop-MT, registrado sob 
a matrícula n° 52.132 no Cartório de Registro de Imóveis -  10 Ofício daquela 
Comarca, perfazendo uma área de 1.225,00 m2, de propriedade do CEDENTE ao 
CESSIONÁRIO (Anexo I).

2. CLÁUSULA SEGUNDA -  DAS OBRIGAÇÕES DO CEDENTE
2.1. Entregar a área objeto da cessão ao CESSIONÁRIO, nos termos do memorial 
descritivo (Anexo II). ff

2.2. O CEDENTE se declara legítimo possuidor do imóvel mencionado no item 1.1 
do presente Instrumento, j
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2.3. Comunicar tempestivamente ao CESSIONÁRIO, mediante ofício, sobre 
qualquer irregularidade na execução do presente Termo de Cessão de Uso, tudo a 
fim de assegurar a fiel execução do objeto ora cedido.

2.4. Promover, através de termo aditivo, alteração do Termo de Cessão de Uso 
original, na ocorrência de qualquer alteração das cláusulas inicialmente pactuadas, 
observadas as legislações aplicadas ao caso.

2.5. Designar Representante da Administração, para vistoriar a qualquer tempo ou 
fiscalizar a execução do presente Termo de Cessão de Uso e as condições de 
manutenção da área cedida.

3. CLÁUSULA TERCEIRA -  DAS OBRIGAÇÕES DO CESSIONÁRIO
3.1. Utilizar a área emprestada, exclusivamente para instalação de unidade 
administrativa necessária aos seus serviços, sendo-lhe proibido emprestá-la, cedê- 
la, aliená-la, penhorá-la, no todo ou em parte.

3.2. Não realizar alterações na estrutura arquitetônica do imóvel objeto da cessão 
sem expressa autorização do CEDENTE;

3.3. Solicitar autorização prévia e expressa do CEDENTE para a realização de 
benfeitorias e alteração do espaço físico do bem objeto do presente termo, como 
edificações de parede de alvenaria, divisórias ou outros materiais similares.

3.4. Providenciar às suas expensas reparos, modificações ou alterações que julgar 
necessárias no imóvel, em função de sua segurança, manutenção ou adequação 
para o desempenho de suas atividades.

3.5. Prover às suas expensas todo material utilizado: expediente, máquinas e 
equipamentos, necessários ao seu perfeito funcionamento.

3.6. As benfeitorias realizadas no imóvel pelo CESSIONÁRIO passam a integrá-lo e 
nele deverão permanecer após o término da ocupação, níffl se obrigando o 
CEDENTE a pagar qualquer tipo de indenização pelos serviços

3.7. Comunicar tempestivamente ao CEDENTE, com ante 
(trinta) dias, no caso de interrupção da presente cessão.
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3.8. Responsabilizar-se integralmente por perdas e danos causados diretamente 
ao CEDENTE ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão, culposa ou dolosa, 
sua ou de seus prepostos, independente de outras cominações legais ou 
contratuais que estiver sujeito na utilização do bem cedido.

3.9. Garantir o cumprimento do objeto da presente cessão, conforme as 
especificações contidas no presente Instrumento e legislação aplicável ao caso.

3.10. Manter o imóvel emprestado em perfeitas condições de conservação e 
asseio, com todas as suas instalações em funcionamento, como se fosse de sua 
propriedade, ressarcindo ao CEDENTE qualquer prejuízo decorrente de uso 
inadequado.

3.11. Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as despesas concernentes ao 
imóvel, inclusive aquelas referentes às taxas, com exceção dos Impostos 
eventualmente incidentes, em virtude da imunidade tributária recíproca, prevista 
de forma expressa no art. 150, VI, “a” da Constituição Federal.

3.12. Restituir o imóvel emprestado em perfeito estado de conservação e uso, 
ficando a seu ônus quaisquer despesas com reforma, pintura ou manutenção que 
se fizerem necessárias.

3.12.1. Proceder a realização de vistoria no imóvel objeto da cessão, a ser 
realizada por profissional habilitado do CESSIONÁRIO, acompanhado de 
profissional habilitado do CEDENTE, em data ser convencionada, 
preferencialmente antes do ingresso do CESSIONÁRIO no imóvel, com a emissão 
do respectivo laudo de vistoria que integrará o presente termo de cessão de uso.

4. CLÁUSULA QUARTA -  DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. O presente instrumento é celebrado com fundamento no art.305, II, “h” da 
Constituição Estadual, no art. 2°, VI do DecretcwÉstadual n° 5385/02 e no Decreto 
Estadual n° 356/07 e, no que couber, na Lei 86^6/93 e, por analogia, as disposições 
de direito civil aplicadas supletivamente à LeyFederal 8.666/93.

5. CLÁUSULA Q UINTA-DA VIGÊNCIA / /
5.1. O presente Termo de Cessão vigor/rá pelo prazo de 60 (sessenta) meses,
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iniciando-se na data da assinatura, podendo ser prorrogado desde que se constate 
a permanência das condições legais que autorizaram a cessão, inclusive com 
relação à oportunidade e conveniência na permanência desta.

6 . CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
6.1. O presente Instrumento poderá ser rescindido por qualquer das partes a todo 
momento, mediante prévia e expressa comunicação, realizada com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, sem a incidência de ônus ou indenização de qualquer 
espécie, ressalvadas as decorrentes deste instrumento.

6.2. Ap!ica-se à Rescisão, no que couber, 0 disposto nos arts. 77 à 80 da Lei 
8.666/93.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO
7.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, como 
competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões que por ventura surgirem 
na execução deste Termo, renunciando-se expressamente qualquer outro.

PAULO ROBERTO JORGE DO PRAD'
---------ProcuradofrGeral dê Justfça—~

E, por se acharem justas e pactuadas, as partes assinam o presente instrumento, 
em 02 (duas) viasfcle igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para 
que produzapsÁieitos legais.

uiabá-MT, ?30 de outubro de 2014.

ORLÂlSrtíOlDE ALMEIDA PERRI
Desembargador Presidente do 

Tribunal de Justiça

TESTEMUNHAS:

MãTtiávCnàtína Martins 
CPF; 883.371.621-04

/eiler
CPF; 655.695.551-53
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