
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 E OBRIGAÇÃO 
 
1.1 Pelo presente instrumento, a FACEPI concede ao MUTUÁRIO(a), na qualidade de Participante 

Ativo, empréstimo (mútuo financeiro) cujo o valor do empréstimo, o prazo, a taxa de juros, as taxas 
adicionais, a nota promissória e os juros inicias são os constantes na PROPOSTA DE 
EMPRÉSTIMO FACEPI ou na CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO, reconhecidos 
como líquidos e certos pelo(a) MUTUÁRIO(A). 

 
1.2 O depósito será efetuado na data indicada na POSPOSTA DE EMPRÉSTIMO FACEPI ou na 

CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO, na conta corrente constante no contra cheque 
do(a) MUTUÁRIO(a).  

 
1.3           O(a) MUTUÁRIO(a) ao receber o empréstimo, confessa-se devedor e compromete-se a pagá-lo 

conforme especificado na CLÁUSULA II deste contrato.  
 
CLÁUSULA II – DA FORMA DE PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO 
 

2.1 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  da CEPISA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ, no Benefício 
Previdenciário(INSS), caso o mesmo se encontre em Auxílio Doença ou Auxílio Acidentário, ou 
em sua própria folha de complementação (folha de pagamento de benefício), conforme seja 
ele(a)MUTUÁRIO(a) empregado(a) da ELETROBRÁS DIST. PIAUÍ-CEPISA ou assistido da 
FACEPI, respectivamente, no prazo estipulado no Requerimento de Empréstimo.   

 
2.2 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) 

 
 2.3 O(a) MUTUÁRIO(a) também autoriza em caráter irrevogável e irretratável a FACEPI a promover a 

amortização e o pagamento das prestações vencidas antecipadamente (hipótese de resolução do 
contrato de mútuo), mediante desconto junto às reservas técnicas matemáticas e de poupança, sem 
prejuízo de promover a retenção e compensação de quaisquer outros créditos que porventura 
possua o(a) MUTUÁRIO(a) em face da FACEPI, seja em virtude deste contrato ou de outro.  

 
2.4 Nos meses em que não houver desconto por qualquer motivo o desconto em folha da prestação 

mensal, o seu valor deverá ser pago mediante depósito bancário na conta corrente da FACEPI (BB 
AG 3791-5, C/C 82.295-7), até o dia 15(quinze) do mês subsequente àquele em que deveria ter 
ocorrido o desconto, acrescida de juros e atualização monetária.   

 
2.5 Em caso de descumprimento do Item anterior, a FACEPI cobrará na forma de desconto em folha, a 

prestação vencida acrescida de todos os encargos, juntamente com a prestação do mês corrente. 
 

2.6 Fica facultado ao MUTUÁRIO(a), a qualquer tempo, a amortização extra ou a quitação total do saldo 
devedor apurado até a data da efetiva liquidação. 

  
CLÁUSULA III – DO VENCIMENTO ANTECIPADO 
 

X 



3.1 Na hipótese do desligamento do mutuário da CEPISA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ por 
qualquer motivo de rescisão do contrato de trabalho, será considerado pela FACEPI vencido o 
presente contrato independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, com 
a exigibilidade do valor total das prestações ainda não amortizadas, pelo que, neste ato, o(a) 
MUTUÁRIO(A) autoriza expressamente a CEPISA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 
descontar as quantias que em decorrência de seu desligamento venham a serem pagas, pelo 
mesmo valor das prestações ainda não amortizadas em favor da FACEPI,  

 
3.2 A FACEPI poderá, a seu critério, preferir regularizar o saldo devedor no ato do resgate das 

contribuições ou da solicitação de portabilidade, mediante desconto nos valores a serem restituídos 
e compensação respectiva, salvo se tiver direito a benefício, quando, então, tornar-se-á um 
assistido e os descontos migrarão para a folha de benefícios da FACEPI, desde que seja observada 
a margem consignável e o seu Benefício cubra o valor da prestação na data da migração.  

 
3.3 O(a) MUTUÁRIO(a) que não atender ao Item 3.2, neste ato autoriza FACEPI que proceda a 

renovação de seu Contrato de Mútuo no valor correspondente à sua margem consignável, sendo 
que a diferença do Saldo Devedor e o novo Contrato, será quitada através de depósito bancário na 
conta corrente da FACEPI (BB AG 3791-5, C/C 82.295-7). 

 
3.4 A extinção do contrato e da respectiva relação jurídica contratual não implicará a extinção das 

obrigações e direitos eventualmente pendentes ou originários da referida extinção. 
 

3.5 Ocorrendo atraso no pagamento de 03 (três) prestações consecutivas ou não, o(a) MUTUÁRIO(a) 
será qualificado como inadimplente, ficando o contrato de mútuo resolvido de pleno direito e 
automaticamente antecipado o vencimento do total da dívida, com os acréscimos legais e 
contratuais. 

 
3.6 Em caso de descumprimento de qualquer um dos Itens do presente contrato, fica automaticamente 

vencido o total da dívida, promovendo a FACEPI ação judicial para haver o remanescente do seu 
crédito, acrescido das despesas e custas de cobrança, multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo 
devedor, e honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito. 

 
CLÁUSULA IV - FUNDO DE RESERVA DE GARANTIA DE EMPRÉSTIMO 

 
4.1 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. 

 
CLÁUSULA V – DOS JUROS INICIAIS 
 

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

 
CLÁUSULA VI – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

6.1 Se uma ou mais disposições do presente contrato for considerada nula ou ineficaz, isso não 
implicará a nulidade ou ineficácia de todo o contrato, permanecendo em vigor as demais cláusulas e 
condições. 

 
6.2 O(a) MUTUÁRIO(a) obriga-se neste ato a comunicar à FACEPI quando de seu desligamento da 

CEPISA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ, para as providências de regularização do 
empréstimo e manter seus dados pessoais e endereço de correspondência atualizados junto à 
FACEPI, assim como, sendo que inexistindo tais atualizações, serão considerados como recebidos 
para todos os efeitos, os avisos, cartas, comunicações e outras correspondências para o último 
endereço cadastrado junto à FACEPI. 

 
 CLÁUSULA VII – DO FORO 
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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: ________________________________________ FACEPI:_________________________ 
 
 

TESTEMUNHA: ____________________________ TESTEMUNHA: ____________________________ 
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