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CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE APARTAMENTO DO RESIDENCIAL SERJUSMIG 
 
CEDENTE: Sindicato dos Servidores da Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais - 
SERJUSMIG, inscrito no CNPJ sob o número 20.250.353/0001-57, inscrição Estadual: isento, localizado a 
Rua Dos Guajajaras, nº 1984, bairro Barro Preto, CEP: 30.180.109, Belo Horizonte / Minas Gerais, neste ato 
representado por sua Presidente, Sra. Sandra Margareth Silvestrini de Souza, doravante denominada 
CEDENTE. 
 
CESSIONÁRIO(A): ___________________________________________, servidor(a) público(a) estadual, 
matrícula PJPI ________, inscrito(a) no CPF sob o nº. _____________________, residente na Rua 
_________________________________, nº. _________, Bairro ______________, _________________/ 
Minas Gerais, doravante denominado simplesmente CESSIONÁRIO(A). 
 
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acordado o presente Contrato de Cessão de Uso de 
apartamento mobiliado no Residencial Serjusmig, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de 
preço, forma e termo de pagamento descritas no presente termo. 
 
DO OBJETO DO CONTRATO 

Cláusula 1ª. É objeto do presente contrato a cessão de uso do apartamento mobiliado de nº _____, do 
Edifício __________________, no Residencial SERJUSMIG no período de __/__/_____ a __/__/_____.  
 
Parágrafo único. O apartamento possui 02 quartos, com 04 camas de solteiro, sala com sofá cama, televisão, 
mesa com 04(quatro) cadeiras, cozinha equipada, incluindo fogão, geladeira, micro-ondas e liquidificador, área 
de serviço com varal, um jogo de panelas (inclusive de pressão); seis garfos; seis colheres de sopa; seis facas de 
mesa; uma faca de cozinha; 2 colheres para arroz; uma concha; uma escumadeira; um abridor de latas; seis 
pratos; seis copos de vidro; seis xícaras de chá com pires; uma garrafa térmica; seis travesseiros e seis cabides, 
os quais ficam sob a guarda e responsabilidade do cessionário durante o prazo de sua estadia no apartamento 
por ele reservado. 
 
OBRIGAÇÕES DO CEDENTE 
 
Cláusula 2ª. O Cedente/SERJUSMIG se compromete a entregar o apartamento, objeto do presente contrato, 
em perfeito estado de utilização, devidamente equipado, com os itens descritos acima, bem como no respectivo 
Manual de Uso dos Apartamentos do Residencial Serjusmig. 
 
OBRIGAÇÕES DO CESSIONÁRIO 
 
Cláusula 3ª. O(A) cessionário(a)/servidor(a) é responsável por qualquer dano ocorrido no apartamento 
durante o período de utilização, nos termos do Regulamento de Uso das Unidades do Residencial 
SERJUSMIG, que é parte integrante deste contrato, e do qual o sindicalizado declara ter plena ciência e 
concordância. 
 
Parágrafo único. É expressamente proibido ceder, emprestar ou transferir os apartamentos a terceiros. Caso 
apurada a estadia de pessoa não autorizada na relação constante da Cláusula 6ª, o(a) cessionário(a)/servidor(a) 
estará sujeito(a) às penalidades constantes do Regulamento para utilização dos apartamentos do  
Residencial Serjusmig. 
 
Cláusula 4ª. É expressamente proibido manter e/ou admitir animais domésticos nos apartamentos. 
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DA RESERVA E UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL 
 
Cláusula 5ª. A solicitação para uso do imóvel deverá ser feita conforme disposto no Manual de Uso dos 
Apartamentos do Residencial Serjusmig, sendo vedada a alteração de data da reserva. 
 
Cláusula 6ª. A prioridade de utilização é para os casos relacionados a tratamento de saúde, bem como 
exclusivamente para servidores que residam fora da região metropolitana de Belo Horizonte, nos termos do 
Manual e Regulamento de Uso dos Apartamentos do Residencial Serjusmig. 
 
Parágrafo único. A utilização do imóvel é pessoal, intransferível e restrita à pessoa do(a) 
cessionário(a)/servidor(a) e seus dependentes/agregados/acompanhantes, arrolados a seguir: 
 

RELAÇÃO DO(A) SERVIROR(A), DEPENDENTES E SEUS ACOMPANHANTES 

1 – _________________________ (Titular) 4 – _________________________ (Acompanhante) 

2 – _________________________ (Dependente) 5 –  

3 – ________________________ (Acompanhante 
agregado) 

6 – 

 
Cláusula 7ª. É indispensável que o(a) cessionário(a)/servidor(a) e seus acompanhantes se identifiquem na 
Portaria do Residencial SERJUSMIG. 
 
DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Cláusula 8ª. O cedente/SERJUSMIG cobrará uma taxa simbólica total de utilização, por dia de 
hospedagem, nos seguintes termos, conforme Manual de Uso do Residencial SERJUSMIG: 
 
Servidor/Beneficiário titular- R$10,00 (dez reais); 
Dependente legal - R$10,00 (dez reais)  
Dependente agregado – R$ 10,00 (dez reais) 
Acompanhante – R$ 5,00 (cinco) + R$10,00 do Servidor Beneficiário titular. 
(Caso o dependente e/ou agregado estejam na companhia do Servidor Beneficiário Titular será cobrada apenas 
a diária total do apartamento = R$ 10,00 por dia) 
 
Parágrafo único. O pagamento da taxa de utilização acima descrita será feito pelo(a) 
cessionário(a)/servidor(a), mediante desconto em folha de pagamento (contracheque), conforme termo de 
autorização anexo, nas condições e formas descritas no Manual de Uso dos Apartamentos do Residencial 
SERJUSMIG, sendo que, eventual inadimplência do(a) cessionário(a)/servidor(a) poderá implicar em eventual 
cobrança judicial da dívida, conforme consta do respectivo Manual de Uso. 
 
Cláusula 9ª. Caso o(a) cessionário/servidor(a) não possua margem consignável, o pagamento deverá ser feito 
antecipadamente, no máximo em 48 horas (quarenta e oito horas) após o deferimento de sua reserva ou pré-reserva 
(que se dará pelo envio do contrato ao email do solicitante), mediante depósito na conta bancária do cedente/SERJUSMIG: 
Banco do Brasil – Agência nº 3014-7 – Conta corrente nº 665830-X. Tão logo efetue o depósito, o(a) 
servidor(a) deve enviar o comprovante pelo email: reservaresidencial@serjusmig.org.br, ou entregá-lo 
pessoalmente, mediante protocolo, na sede do cedente/SERJUSMIG. Em qualquer caso, solicitar 
confirmação do recebimento. Caso, após comandado o desconto em folha, por qualquer motivo o TJMG 
não o efetive, o servidor se compromete em efetuar o depósito na conta acima informada no prazo máximo de 
30 (trinta) dias contados finda a sua estadia, sob pena de o cedente/SERJUSMIG efetivar a cobrança pela via 
judicial. 
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DO PRAZO DE CESSÃO, DESISTÊNCIA E DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL 

Cláusula 10ª. A cessão dos apartamentos compreenderá a utilização por, no máximo, 
10 (dez) diárias nos casos de tratamento de saúde, podendo, por necessidade do usuário e deliberação do 
Diretor de Patrimônio, ser esta prorrogada. No caso de utilização para outros fins que não relacionados a 
tratamento de saúde, a utilização será por, no máximo, 07 (sete) dias, sem hipótese de prorrogação. 

Parágrafo único. Havendo a necessidade de prorrogação do prazo de cessão do imóvel, deverá o(a) 
cessionário(a)/servidor(a), obrigatoriamente, comunicar ao cedente/SERJUSMIG, o qual verificará a 
possibilidade da respectiva prorrogação. 

Cláusula 11ª. Em caso de desistência ou de impossibilidade de utilização do apartamento, deverá  
o(a) cessionário(a)/servidor(a) entrar em contato imediato com o cedente/SERJUSMIG, com pelo menos 48 
horas (quarenta e oito horas) antes da data de sua entrada no apartamento, conforme disposto no Manual de 
Uso dos Apartamentos do Residencial Serjusmig. 
 
Cláusula 12ª. O(A) cessionário(a)/servidor(a), seu dependente, agregado ou acompanhante que, findo o prazo 
que lhe foi autorizado para estadia permanecer no apartamento, será responsável por pagar multa e indenizar 
eventual outro servidor, cuja entrada no apartamento tenha sido prejudicada, nos termos do Regulamento para 
Utilização dos apartamentos do Residencial Serjusmig. 
 
DAS CONDIÇÕES GERAIS  

Cláusula 13ª. Autorizada a reserva do apartamento pelo cedente/SERJUSMIG, caberá ao(à) 
cessionário(a)/servidor(a) devolver o presente contrato, devidamente assinado, seja por meio eletrônico 
(digitalizado), para o e-mail reservaresidencial@serjusmig.org.br, seja por meio de protocolo na sede do 
SERJUSMIG, tudo isso no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas da data do envio, pelo 
cedente/SERJUSMIG, do citado contrato ao e-mail fornecido pelo(a) servidor(a). 
 
Parágrafo único. Decorrido o prazo constante do caput da presente cláusula, sem que o(a) 
cessionário(a)/servidor(a) tenha devolvido o contrato (por protocolo na sede do SERJUSMIG, ou email), e, 
ainda, no caso de não possuir margem, deixe de efetivar o depósito da taxa de utilização, na conta do 
SERJUSMIG, nos termos da cláusula 9ª, a reserva autorizada será cancelada e passada para outro(a) servidor(a). 
 
Cláusula 14ª. Cada unidade reservada assegura o uso de 01 (uma) vaga do estacionamento do Residencial, 
durante a estadia do associado no mesmo. É expressamente proibido deixar o veículo estacionado no Residencial sem 
o(a) cessionário(a)/servidor(a) ou seus acompanhantes nele permanecerem hospedados. Caso o servidor 
infrinja esta norma, poderá ter o veículo rebocado, bem como sofrer as sanções previstas no Regulamento de 
Uso das Unidades do Residencial Serjusmig. 
 
Cláusula 15ª. O(A) cessionário(a)/servidor(a), bem como seus dependentes, agregados ou acompanhantes, 
declaram, neste ato, terem pleno conhecimento das normas constantes do Manual de Uso e do Regulamento 
para utilização dos apartamentos do Residencial Serjusmig. 
 

Belo Horizonte, ___de _____ de 2017. 
 
DATA da ENTRADA: _____/ _____ / _____ às (horas):  ______ (minutos): ______  
 
   Assinatura do responsável: 
 

mailto:reservaresidencial@serjusmig.org.br
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DATA da SAÍDA: ______/ ______ / ______ às (horas):  ______ (minutos): ______ 
 
    Assinatura do responsável: 
 
 

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA 
 
 
   Autorizo o SERJUSMIG – Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado de 
Minas Gerais, descontar em folha de pagamento a quantia de R$ ___________________________, 
referente ao pagamento da taxa de utilização do apartamento nº ___, do Edifício ____________, das ____ 
horas do dia ___________ (entrada) até às _______ horas do dia ___________ (saída). 
 
   O valor a ser cobrado, poderá sofrer alteração para mais, caso eu solicite e seja 
expressamente e formalmente autorizado a prorrogar minha estadia, nos termos do previsto no Manual de 
Utilização das Unidades do Residencial SERJUSMIG e no Regulamento de Uso das Unidades do Residencial 
Serjusmig. 
 
                                   No caso de permanência por prazo inferior ao solicitado e autorizado, o SERJUSMIG 
se compromete em devolver a diferença do valor correspondente ao número de diárias por mim efetivamente 
utilizadas, no prazo máximo de 30 dias contados da data do efetivo depósito por mim na conta do 
SERJUSMIG ou do repasse pelo TJMG ao SERJUSMIG do valor descontado em meu contracheque. O valor 
não será reduzido caso o servidor opte por não levar os acompanhantes/dependentes/agregados relacionados 
acima. 
 
                                   Comprometo-me, caso, por algum motivo, o TJMG não proceda ao desconto da taxa de 
utilização no valor supra, a efetuar o pagamento diretamente ao Serjusmig, mediante depósito na seguinte 
conta: Banco do Brasil, Conta: 665830-X Agência 3014-7, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após finda 
minha hospedagem no apartamento do residencial Serjusmig acima descrito, ficando sob minha 
responsabilidade enviar o comprovante de deposito. 
 
                                       Declaro estar ciente e desde já autorizo o Serjusmig a proceder à cobrança por todos 
os meios cabíveis, inclusive judicial, caso eu não efetue o pagamento ou não o comprove junto ao 
SERJUSMIG, no prazo acima determinado.  
 
 

Belo Horizonte, ___ de _______ de _____. 
 
 

________________________________________ 
Nome Servidor(a):   

Comarca: 
PJPI: 

 


