
CONTRATO DE SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO 

ASSOCIADO: 
RG:                                   CPF:
POSTO OU GRADUAÇÃO:
UNIDADE: 
ENDEREÇO ATUALIZADO: 
TELEFONE: 
TIPO DE EMPRÉSTIMO: 
OBSERVAÇÃO: VALORES DO PRESENTE CONFORME SOLICITAÇÃO DE 
CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DE EMPRÉSTIMO Nº  
CONFORME  ANEXO I.

ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR,  pessoa  jurídica  de  direito  privado  sem fins
lucrativos,  com sede  na  Rua  Santo  Antônio,  nº  100,  Rebouças,  nesta  Capital,
inscrita no CNPJ sob o n. CNPJ sob o n. 76.713.593/0001-03.

CLÁSULA PRIMEIRA: O ASSOCIADO declara ter pleno conhecimento do Estatuto
da Vila Militar, no que permite as normas de crédito ao associado, declarando-o
aceitar integralmente, reconhecendo expressamente, nesta operação, a celebração
de um ato associativo.
CLÁUSULA  SEGUNDA:  O  valor  solicitado  pelo  associado  ficará  limitado  aos
critérios internos da Associação para concessão de crédito ao associado.
Parágrafo  Primeiro:   O  valor  emprestado  e  as  formas  de  parcelamento/
pagamento  do  mesmo,  constam  do  anexo  I,  parte  integrante  do  presente
instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA:  OUTORGA DE MANDATO -  Por  força  do  presente
instrumento, o associado autoriza por mandato irrevogável a associação a
debitar os valores da parcela do empréstimo, constantes do anexo I, ficando
a AVM expressamente autorizada a debitar em conta bancária do associado, onde
recebe seus proventos e outros, e/ou consignar em folha de pagamento junto a
instituição  pagadora,  ou  em  conta  corrente  de  titularidade  do  associado  em
qualquer  instituição  financeira  nacional,  a  critério  exclusivo  da  associação,   a
importância mensal acordada no presente e constante do anexo I. 
Parágrafo  Primeiro:  O  ASSOCIADO  fica  obrigado  a  comunicar  por  escrito  a
ASSOCIAÇÃO caso altere a conta bancária ou tenha qualquer alteração em sua
fonte pagante, o que deverá ocorrer de forma antecipada, ou no prazo máximo de
48 (quarenta e oito)  horas a contar da alteração, não fazendo a comunicação, e
sendo impossibilitado o débito do empréstimo, tal situação gera imediatamente o
vencimento antecipado de todas as parcelas, estando o associado, por força do
presente constituído em mora, sem necessidade de notificação extrajudicial.
Parágrafo Segundo:  Em caso de inadimplência, por qualquer motivo que não o
previsto no parágrafo primeiro, de três (parcelas) do empréstimo, mesmo que não
consecutivas, também ocasionará o vencimento antecipado da dívida, autorizando
expressamente  a  ASSOCIAÇÃO  utilizar-se  de  todos  os  meios  de  cobrança
atualizada da integralidade do valor  emprestado, estando também por força do



presente  constituído  em  mora  o  associado,  SEM  A  NECESSIDADE  DE
NOTIFICAÇÃO  EXTRAJUDICIAL,  aceitando  expressamente   que  o  não
pagamento de três parcelas do empréstimo gera o vencimento antecipado.
Parágrafo segundo:  Estando inadimplente o associado em qualquer parcela do
empréstimo,  a  ASSOCIAÇÃO fica expressamente autorizada a incluir  os dados
cadastrais do associado nos órgãos de restrição ao crédito, o que inclui, mas não
se limite ao SERASA/SPC, estando igualmente autorizada em incluir  pelo valor
total do empréstimo nos termos do parágrafo primeiro da presente cláusula.
CLÁUSULA QUARTA -  O ASSOCIADO  reconhece expressamente que o valor
emprestado e as parcelas do empréstimo, resultante do valor principal acrescido
das  taxas,  encargos  e  outras  despesas,  tratam-se  de  valores  que  gozam  de
LIQUIDEZ E CERTEZA.
Parágrafo primeiro -  O valor resultante é representado por uma nota promissória
de  emissão  do  associado,  também devidamente  assinada  pelos  intervenientes
garantidores,  devedores  solidários,  sem data,  título  de  crédito  este  que  estará
vinculado  ao  presente  contrato  de  empréstimo,  como  garantia  do  mesmo,  e
restituído ao associado quando da quitação.
CLAUSULA QUINTA -  Fica  autorizado  ao  Associado a  liquidação  integral  do
empréstimo.
CLÁUSULA SEXTA – No caso de inadimplemento do Associado passa a incidir
sobre o seu débito corrigido monetariamente com base na TR Acumulada, ainda
multa de 2% sobre o saldo devedor, mais  juros moratórios de 1% ao mês a
contar do dia imediato ao atraso e enquanto  perdurar a inadimplência, sem
prejuízo dos encargos financeiros.
CLÁUSULA SÉTIMA – se a associação tiver que recorrer à meios de cobrança
judicial ou extrajudicial a fim de receber os valores emprestados, além os valores
devidos,  o  associado  terá  que  pagar  as  custas  processuais  e  honorários
advocatícios de 20%.
CLÁUSULA OITAVA -  O presente instrumento obriga o ASSOCIADO E SEUS
HERDEIROS, até a integral quitação.
CLÁUSULA NONA: Fica eleito o foro de Curitiba para dirimir quaisquer dúvidas
decorrentes do presente contrato de empréstimo.
Por  estarem  certas  e  ajustadas,  as  partes  assinam  o  presente  instrumento,
juntamente com os avalistas/garantidores abaixo nominados.

Curitiba,       de                de 

    ____________________                                                 __________________
   Assinatura do Associado                                                 Assinatura do Cônjuge


