
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

CMP                      11ª RM
PMB (PREF MIL BSA /1962)

TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº____________/_________
(UNIDADE RESIDENCIAL)

Nome do permissionário

CPF

Posto / Graduação

Identidade

Nome da esposa

CPF

Identidade

Demais dependentes que irão residir sob o mesmo teto Grau de Parentesco

Localização do imóvel Início da vigência

O  Exército  Brasileiro,  por  intermédio  da  Prefeitura  Militar  de  Brasília,  situada  no 
Quartel  General  do  Exército,  Bloco  “J”,  representada  neste  ato  pelo  Chefe  da  Seção  de 
Administração  de  PNR  e  o  militar  acima  identificado(a)  doravante  denominado(a) 
permissionário(a),  tendo em vista  o disposto no Decreto N.º  980 de 11 de novembro de 1993, 
publicado no D. O. U. N.º 216 de 12 de novembro de 1993, Portaria N.º 277, de 30 de abril de 2008 
(IG 50-01), Port Min nº 672, de 16 outubro de 1998 e as Normas da Prefeitura Militar de Brasília 
Para  Administração  de  Próprios  Nacionais  Residenciais  do  Exército  na  Guarnição  de  Brasília, 
firmam o presente Termo, que se regula pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA Fica o (a)  permissionário  autorizado (a)  a  ocupar  o  Próprio 
Nacional Residencial acima indicado, de propriedade da União Federal.

CLÁUSULA SEGUNDA A  ocupação  dos  Próprios  Nacionais  Residenciais 
administrados pela PMB,   importará  no pagamento mensal,  pelo permissionário,  dos seguintes 
encargos:

2.1 - Taxa de uso;
2.2  -  Despesas  de  taxa  condominial  ou  rateio  de  despesas 

comuns;
2.3  -  O  Pagamento  dos  encargos   acima  estipulados  será 

realizado, mediante consignação em contracheque (CPEX);



2.4 – Fica o permissionário ciente que será extinta a permissão 
de  uso  do  imóvel,  caso  atrase  por  prazo  superior  a  03  (três)  meses,  por  qualquer  motivo,  o 
pagamento dos encargos relativos ao uso do imóvel, conforme previsto no inciso X do Art 16 do 
Decreto nº 980, de 11 Nov 93.

CLÁUSULA TERCEIRA            O (a) Permissionário (a) obrigar-se-á:
3.1 - Usar o imóvel exclusivamente para fins de sua residência, 

não podendo locá-lo, cedê-lo ou transferi-lo a terceiros;
3.2 - Não permitir algazarra nos corredores, escadas e partes 

comuns do edifício;
3.3 - Permitir vistorias no imóvel de que trata este termo, bem 

como a  realização  de  obras  que  se  fizerem necessárias,  assegurando,  assim,  a  estabilidade  e  a 
segurança do prédio, bem-estar dos moradores ou que seja de interesse da Administração;

3.4- Aderir ao condomínio ou associação de  compossuidores. 

CLÁUSULA QUARTA   O  permissionário  compromete-se  a  devolver  à  Seção  da 
Administração de PNR, através da Administração da Quadra,  mediante  entrega das chaves,  em 
perfeito estado de conservação e limpeza, independente de notificação judicial ou extrajudicial, no 
prazos estabelecidos pela IG 50-01, quando cessar o direito de uso do imóvel acima descrito.

CLÁUSULA QUINTA       O não cumprimento do prazo regulamentar para desocupação 
previsto na legislação vigente, implicará na aplicação de multa mensal equivalente a dez vezes 
o valor da taxa de uso, bem como a propositura de Ação de Reintegração de Posse.

CLÁUSULA SEXTA   A  PMB,  findo  o  prazo  estipulado,  poderá,  sem  autorização  do 
Permissionário,  rescindir  o  termo  de  ocupação  e  tomar  as  providências  judiciais  necessárias  à 
desocupação do imóvel, mediante ação de reintegração de posse.

CLÁUSULA SÉTIMA     O atraso na restituição do imóvel, além de configurar transgressão 
disciplinar, sujeitará o (a) permissionário(a) ao pagamento de multa prevista na legislação em vigor, 
independente do pagamento dos encargos estipulados na cláusula segunda.

CLÁUSULA OITAVA   É  dever  do  permissionário,  além  dos  previstos  na  legislação 
pertinente e outras citadas no presente, manter em perfeito estado de conservação, funcionamento e 
asseio as instalações, equipamentos e acessórios do imóvel, correndo à sua custa os reparos e/ou 
substituições que se fizerem necessárias em decorrências da utilização contínua e do uso indevido.

CLÁUSULA NONA    O permissionário compromete-se a indenizar as despesas efetuadas 
com a recuperação do imóvel de que trata este termo, após a sua desocupação, se o mesmo não 
apresentar as mesmas condições de conservação de quando do início da ocupação.

CLÁUSULA DÉCIMA    O presente termo será rescindido se o (a) permissionário(a)  infringir 
quaisquer das disposições nela estabelecidas ou ainda, se houver interesse ou for conveniente à 
administração.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA As dúvidas e casos omissos que surgirem com respeito 
a este termo, serão resolvidas pela Seção de Administração de PNR da PMB.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA Fica eleito o fórum de Brasília-DF, para qualquer ação 
que se relacione com este termo. 



E, por assim  declararem justo e  acordadas, assinam o  presente, em 3 (três) vias, de igual 
teor, o qual foi lido e achado conforme.

                                             Brasília - DF, _______de_______________de_______

   ___________________________________
Ch Seç Adm. PNR/PMB

                                                                                       ___________________________________
Permissionário (a)

Testemunhas:



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO  BRASILEIRO

CMP – 11ª RM
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA

(Pref Mil Brasília/1962)

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro,  para fins de ocupação de Próprio Nacional  Residencial  (PNR) e  sob penas da Lei 
(Artigo  nº  312,  Crime de  Falsidade  Ideológica,  do  Código  Penal  Militar),  que  os  dependentes 
declarados no Termo de Permissão de Uso nº________/_________ irão residir comigo na guarnição 
de Brasília no seguinte endereço: __________________________________________.

Brasília - DF, _____ de ____________  de ________.

_______________________________________
Nome Completo / Posto

                                                 Permissionário
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