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ForMulário para 

cessão de caMpo

_____________________________________________________________
Clube cedente

Belo Horizonte, ____________/ ____________/____________________
Data

O clube cedente, no exercício da autonomia de sua vontade, com sede na Rua/Avenida ___________________________________

____________________________, na cidade ____________________________________________________________________, em Mi-

nas Gerais, a ser representado pelo seu Presidente Sr.(a) _______________________________________________________________

_______________________________________________, inscrito (a) no CPF sob o número_____________________, portador (a) do RG 

nº________________________ celebra, juntamente com o clube cessionário______________________________________________________, 

cuja sede está estabelecida na Rua/Avenida _______________________________________________________________, na cidade de 

______________________________________________________________, em Minas Gerais, representado por seu Presidente o(a) Sr.

(a)______________________________________________________________________________________________________________, inscrito (a) 

no CPF sob o nº _____________________, portador (a) do RG nº ________________________,onde celebram o presente instrumento de DE 

CESSÃO DE CAMPO , nos seguintes termos:

1- O clube cedente declara que detém o direito, uso, gozo e fruição sobre o campo ___________________________________________________

_______, situado na Rua/Avenida _______________________________________________________________, bairro ________________________

________, na cidade de _______________________________________________________________________________, em Minas Gerais;

2- O clube cedente encontra-se apto para transferir ao clube cessionário, em caráter irrevogável e irretratável, os poderes que lhes são ineren-

tes, a utilização do aludido estádio para a disputa do campeonato_________________________________________________________________, 

organizado pela Federação Mineira de Futebol, durante o período _______________________________________________________________, 

podendo o prazo sofrer alteração, desde que o clube cessionário avise ao cedente previamente;

3- O clube cedente, a fim de assegurar a ordem no decorrer do campeonato, evitando qualquer transtorno ou prejuízo para a aludida com-

petição, assegura ter ciência das sanções previstas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva;

4- No caso de não sofrer alteração, findo o prazo estipulado para o término do campeonato, automaticamente, perde-se o objeto do pre-

sente acordo celebrado entres as partes.

E, por estarem devidamente acordados, assinam o presente contrato, para que surtam os devidos fins de direito.

_____________________________________________________________
Clube cessionário 


