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CONTRATO DE AUXÍLIO FINANCEIRO 
 

ASSOCIADO(A):          Nº: 

CPF:          R.G.: 

POSTO / GRAD:    UNIDADE:     NASC.: 

ENDEREÇO:        COMPL:   Nº: 

BAIRRO:     CEP:    CIDADE: 

TELEFONE:     CELULAR:     UF: 

E-MAIL: 

 

CONJUGE (    )  DECORRENTE (    ) PENSIONISTA (    ) 

NOME: 

CPF:          R.G.: 

NASC.: 

ENDEREÇO:        COMPL:   Nº:  

BAIRRO:     CEP:    CIDADE: 

TELEFONE:     CELULAR:     UF: 

E-MAIL: 

 

  A ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR, doravante denominada AVM, pessoa jurídica de direito 

privado sem fins lucrativos, com sede na Rua Santo Antônio, nº 100, no bairro Rebouças, na cidade de 

Curitiba, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.713.593/0001-03 e o(a) ASSOCIADO(A), ou o(a) seu(sua) 

CONJUGE, ou o(a) seu(sua) DECORRENTE, ou ainda o(a) seu(sua) PENSIONISTA; daqui por diante e 

unicamente denominado(a) ASSOCIADO, acima identificados(as), vêm acordar entre si o presente contrato 

de assistência financeira conforme as cláusulas a seguir: 

ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR 
Rua Santo Antônio, 100 – Rebouças 

41 3075-8200 – CEP 80230-120 – Curitiba – PR 

www.avmpmpr.org.br  avm@avmpmpr.org.pr 



Página 2 de 4 
 

CLÁUSULA 1ª:  O ASSOCIADO declara que, no ato da celebração deste contrato, teve conhecimento, 

recebeu uma cópia integral, leu e obteve todos os esclarecimentos necessários referentes ao Estatuto da 

AVM. 

  §1º - A AVM se reserva ao ato de definir, de forma unilateral, os critérios de aceitação para  

  concessão do auxílio financeiro, sem necessidade de qualquer declaração formal, reconhecimento  

  em bases técnicas, nem qualquer outra justificativa além da simples negativa ou aceitação, conforme  

  o caso específico. 

 

  §2º - O ASSOCIADO reconhece expressamente esta operação de auxílio financeiro, como a  

  celebração de um ato associativo pleno, praticado de livre e espontânea vontade; 

 

 

CLÁUSULA 2ª:  O valor solicitado pelo ASSOCIADO limitar-se-á aos critérios internos da AVM 
estabelecidos para concessão de auxílio financeiro. 
 
  § 1: O valor assistido e as formas de parcelamento/pagamento do mesmo constam do Anexo I, parte  
  integrante do presente instrumento. 
 

 

CLÁUSULA 3ª:  Por força do presente instrumento o ASSOCIADO autoriza, de forma irrevogável, a 

AVM a receber os valores contratados, devidamente registrados em documentos específicos (autorização 

de pagamento, documento de contratação, relatório de crédito, anexo I, etc.), integrantes do processo de 

auxílio financeiro, anexos a este contrato, conforme se segue: 

  §1º - Através da emissão de boleto bancário em titularidade do ASSOCIADO, à vista ou  

  parceladamente, através da rede bancária disponível, conforme as normas de pagamento vigente; 

 

  §2º - Ou consignar em folha de pagamento, conforme parcelamento, junto a instituição pagadora na  

  qual a AVM possui autorização legal para a devida prática; 

 

  §3º - Por qualquer outro meio de pagamento possível, seja à vista ou de forma parcelada,  

  legalmente permitido, de comum acordo entre a AVM e o ASSOCIADO; 

 

  §4º - Em caso de inadimplência de 03 (três) parcelas do auxílio financeiro, mesmo que não  

  consecutivas, ocorrerá o vencimento antecipado do total da dívida, ficando a AVM desde já  

  expressamente autorizada a utilizar todos os meios de cobrança em Lei permitidos. Os valores serão  

  atualizados com os devidos consectários legais (juros, multa e correção monetária). Ocorrendo os  

  termos deste parágrafo, por força do presente instrumento o ASSOCIADO fica constituído em mora,  

  sem a necessidade de notificação judicial ou extrajudicial.  

 

  §5º - Havendo o falecimento do ASSOCIADO, com débitos associativos junto a AVM, tendo direito a  

  receber a assistência funerária conforme as condições constantes no artigo 51 do Estatuto da AVM,  

  fica expressamente autorizada a AVM a descontar os valores deste referido benefício. 

 

  §6º - Estando inadimplente o ASSOCIADO em qualquer parcela do auxílio financeiro, a AVM fica  

  expressamente autorizada a incluir os dados cadastrais do ASSOCIADO nos órgãos de restrição ao  

  crédito, o que inclui, mas não se limita ao SERASA/SPC, estando igualmente autorizada em incluir,  

  pelo valor total do auxílio financeiro, o que ocorrerá independentemente de qualquer  notificação  

  extrajudicial. 
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CLÁUSULA 4ª:  O ASSOCIADO admite ter pleno conhecimento e reconhecer que os valores de auxílio 

financeiro acordados com a AVM por este instrumento, seus eventuais parcelamentos, possíveis taxas, 

carregamentos administrativos, encargos não específicos que venham incidir sobre estes mesmos valores, 

conforme admitido pela norma legal, deverão ser plenamente restituídos de acordo com os termos aqui 

estabelecidos e acordados entre as partes. 

 

 

CLÁUSULA 5ª:  Fica ao encargo do ASSOCIADO a possibilidade de antecipação ou quitação integral 

deste contrato, dentro das formas previstas disponíveis, a qualquer momento, desde que formalizada esta 

intenção e autorizada pela DCA. 

 

 

CLÁUSULA 6ª:  Em consonância ao artigo 49 do Estatuto da AVM, o ASSOCIADO manterá o vínculo 

associativo e não poderá ser desligado do quadro social da AVM enquanto não for efetivada a total e plena 

quitação de todos os débitos associativos assumidos até o presente momento. 

  §1º - Conforme previsto no parágrafo 6º da cláusula 3ª, em especial nas ocorrências em que o(s)  

  sucessor(es) se enquadra(m) na condição de CONJUGE, DECORRENTE, PENSIONISTA, permanecerá o  

  vínculo associativo com a AVM e todas as demais obrigações legais previstas; 

 

 

CLÁUSULA 7ª:  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 8ª:  Se a AVM tiver que recorrer aos meios de cobrança judicial ou extrajudicial, a fim de 

receber os valores assistidos, além os valores devidos, o ASSOCIADO terá que pagar as custas processuais e 

honorários advocatícios de 20%. 

 

 

CLÁUSULA 9ª:  Este instrumento obriga o ASSOCIADO (assim como o CONJUGE, e/ou DECORRENTE 

e/ou PENSIONISTA), devidamente qualificados e identificados no início deste contrato, permanecendo 

vigente até a data de sua total quitação em conformidade as cláusulas anteriores. 
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CLÁUSULA 10ª: O presente contrato, assim como os demais documentos anexos integrantes ao 

processo de auxílio financeiro presente, são títulos executivos extrajudiciais, nos termos do artigo 784, III 

do CPC, ficando a critério da AVM a execução do mesmo, nesta modalidade, ou nos termos do artigo 785 

do CPC. 

 

 

CLÁUSULA 11ª: Fica eleito o foro da cidade de Curitiba, no estado do Paraná, para dirimir todas as 

eventuais dúvidas que possam surgir, assim como outros questionamentos pertinentes, durante a vigência 

deste contrato de auxílio financeiro. 


