
CONTRATO DE MÚTUO 
 
CONTRATO DE MÚTUO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE 
SOCIAL - FACEPI, COM SEDE À RUA SANTA LUZIA, 910, TERESINA (PIAUÍ), INSCRITA NO CNPJ 
SOB Nº 07.689.813/0001-80, POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, DORAVANTE DESIGNADA 
FACEPI, E O(A) PARTICIPANTE NO FINAL ASSINADO(A) E QUALIFICADO(A) NO ANVERSO, 
DORAVANTE DENOMINADO(A) MUTUÁRIO(A), CONFORME OS TERMOS E CONDIÇÕES 
SEGUINTES: 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
 
1.1 A FACEPI concede um empréstimo ao MUTUÁRIO(a), na qualidade de Participante 

Assistido , o valor especificado na CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO, cujo 
valor líquido será creditado em conta de depósito em nome do(a) MUTUÁRIO(a).  

CLÁUSULA II - DA LIBERAÇÃO 
 
2.1 O depósito será efetuado em conta corrente bancária de titularidade do MUTUÁRIO(A) 

constante no contracheque na data indicada na proposta de empréstimo no anverso deste 
Contrato, de acordo com o prazo definido no Regulamento de Empréstimo.  

 
2.2 O(a) MUTUÁRIO(A) ao receber o empréstimo, confessa-se devedor e compromete-se a 

pagá-lo conforme especificado na CLÁUSULA IV deste contrato.  
  
CLÁUSULA III - DO CRÉDITO 
 
3.1 O valor do empréstimo, o prazo, a taxa de juros, as taxas adicionais, a nota promissória e os 

juros inicias são os constantes na CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO, 
reconhecidos como líquidos e certos pelo(a) MUTUÁRIO(A). 

 
CLÁUSULA IV - DA FORMA DE PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO 
 

4.1 O(A) MUTUÁRIO(A) autoriza, em caráter irrevogável e irretratável, a FACEPI a promover a 
amortização e pagamento das  prestações mensais  e sucessivas mediante  desconto e 
consignação em  folha  de   pagamento  própria(folha de pagamento de benefício), conforme 
sua condição de assistido da FACEPI,  respectivamente, no prazo e condições estipulados 
na CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO.   

 
4.2 Na hipótese da FACEPI não lograr êxito em promover as retenções/descontos através de 

consignação, as prestações serão amortizadas via débito na conta corrente do(a) 
MUTUÁRIO(A), no domicílio bancário estabelecido para o recebimento do salário, a crédito 
da FACEPI, mediante autorização expressa que para tanto é neste ato dada pelo(a) 
MUTUÁRIO(A) 

 
4.3 Fica facultado ao MUTUÁRIO(A) a qualquer tempo efetivar a liquidação antecipada do saldo 

devedor, bem como promover a amortização extraordinária da dívida, apurados até a data 
do efetivo pagamento. 

 
CLÁUSULA V - FUNDO DE RESERVA DE GARANTIA DE EMPRÉSTIMO 

 
5.1 Na ocorrência de falecimento do associado, comprovado pela entrega da certidão de óbito à 

FACEPI, o saldo devedor do empréstimo será quitado automaticamente, utilizando-se os 
recursos do Fundo de Reserva de Garantia de Empréstimo.  

X 



CLÁUSULA VI - DOS JUROS DE ACERTO/INICIAIS 
 

6.1 No caso do crédito antecipado será feita a cobrança de juros inicias e os mesmos serão 
descontados no ato da concessão do empréstimo. 

 
CLÁUSULA VII - DO FORO 

 
7.1 As PARTES contratantes elegem o Foro da Comarca da Cidade de Teresina/PI 

com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir dúvidas decorrentes do presente Contrato e de sua execução.  

 
 

E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente 
instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das 
testemunhas abaixo. 

 
 

TERESINA(PI), ______ de  __________________________ de __________ 
 
 
MUTUÁRIO: X___________________________________________ FACEPI:_______________________ 
 
 
TESTEMUNHA: _________________________ TESTEMUNHA: ________________________________ 


