
 

CONTRATO DE MÚTUO - EMPRÉSTIMO PESSOAL 

 

Registrado sob nº 596.901 no Registro de Títulos e Documentos de Barueri  

 

Pelo presente instrumento particular, SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO S.A., instituição financeira autorizada pelo Banco Central, CNPJ/MF nº 

04.814.563/0001-74, com sede na Alameda Mamoré, 535, conjunto 1802, Alphaville, 

Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06454-910, representada em conformidade 

ao seu Estatuto Social (“SOROCRED”), e o CLIENTE qualificado no instrumento particular 

de “Contrato de Empréstimo Pessoal”, termo de adesão a este contrato, ambos 

individualmente também designados como “Parte” e, em conjunto, designados “Partes”, 

resolvem celebrar este CONTRATO DE MÚTUO – EMPRÉSTIMO PESSOAL 

(denominado Contrato), que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições: 

 

1. O CLIENTE contrata com a SOROCRED um empréstimo, cujo valor líquido e as 

demais condições encontram-se indicadas no instrumento particular de “Contrato de 

Empréstimo Pessoal”, termo de adesão a este contrato, e o prazo para liquidação e o 

vencimento final estão igualmente indicados no instrumento particular de “Contrato de 

Empréstimo Pessoal”, termo de adesão a este contrato. 

 

2. O empréstimo somente deverá ser desembolsado pela SOROCRED quando 

estabelecidas as condições previstas no instrumento particular de “Contrato de Empréstimo 

Pessoal”. Caso as condições estabelecidas não sejam verificadas no prazo fixado no 

instrumento particular de “Contrato de Empréstimo Pessoal”, a proposta de empréstimo estará 

resilida, de pleno direito. 

 

3. O valor líquido do crédito será desembolsado pela SOROCRED de uma única vez por 

qualquer das formas permitidas pelas normas legais e regulamentares aplicáveis e considerado 

efetivado, de pleno direito, (i) com o crédito na conta de depósitos à vista de titularidade do 

CLIENTE e por este formalmente indicada para a SOROCRED ou (ii) por meio de ordem de 

pagamento realizada por instituição financeira conveniada com a SOROCRED. 

 

4. O CLIENTE obriga-se a pagar para a SOROCRED todo e qualquer ônus ou despesa 

que vier a ser incorrido por este em decorrência do desembolso do crédito. 

 

5. Sobre o empréstimo concedido incidirão: (i) Imposto Sobre Operações de Crédito, 

Câmbio, Seguros ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários, devido pelo CLIENTE na 

forma da legislação vigente; (ii) Encargos a serem calculados dia a dia sobre o saldo devedor 

do presente título, conforme o que estiver assinalado no instrumento particular de “Contrato 

de Empréstimo Pessoal”. 

 

6. Entende-se por CDI o índice obtido por meio da acumulação na forma de capitalização 

composta das taxas médias diárias relativas a operações com certificados de depósitos 

interfinanceiros de 1 (um) dia útil de prazo, apurada pela Central de Custódia e Liquidação 

Financeira de Títulos - CETIP. 

 

7. A quitação definitiva de qualquer prestação somente será dada depois do pagamento 

integral do valor devido com base nos encargos aplicáveis até o dia de vencimento e que serão 

utilizados para a determinação do valor da parcela.  



8. Caso os encargos ou qualquer taxa, índice ou indexador que o componham, venham a 

ser extintos ou tornarem-se inaplicáveis por qualquer motivo, aplicar-se-á nesta hipótese o 

encargo, taxa, índice ou indexador substituto, conforme determinado na ocasião pelas normas 

legais e/ou regulamentares vigentes ou, na sua ausência, a taxa de remuneração diária 

capitalizada para captação de recursos pela SOROCRED de outras instituições financeiras no 

período. 

 

9. O CLIENTE obriga-se irrevogável e irretratavelmente a restituir para a SOROCRED 

todos os montantes desembolsados e a pagar todos os encargos, inclusive, mas não limitados 

a, juros, correção, taxa referencial, flutuação, no prazo e nas condições ora pactuadas, 

inclusive nas hipóteses de vencimento antecipado. 

 

10. Os pagamentos serão feitos pelo CLIENTE para a SOROCRED, por meio de boletos 

bancários. Independentemente dessa previsão, o CLIENTE autoriza a SOROCRED a 

proceder ao débito de quaisquer valores existentes em nome do CLIENTE, nos vencimentos 

de todas as obrigações, para o único e exclusivo fim de liquidar as suas obrigações.  

 

11. A quitação de qualquer parcela ou de seus encargos não presume o pagamento das 

parcelas anteriores ou de seus encargos. 

 

12. Caso o CLIENTE queira antecipar o pagamento de qualquer dos valores, deverá fazê-

lo mediante liquidação total ou parcial dos valores devidos, comunicando tal intenção para a 

SOROCRED, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis para viabilizar o cálculo dos 

valores devidos.   

 

13. O CLIENTE obriga-se a reembolsar a SOROCRED de todas as despesas, custos e 

ônus que vierem a ser suportados para a segurança, regularidade, registro, efetivação e 

conservação de seu crédito, bem como os decorrentes do Sistema de Pagamentos Brasileiro, 

além de todos os tributos, taxas, contribuições e outras despesas que incidirem ou venham 

incidir sobre a presente operação. 

 

14. O CLIENTE reconhece, como prova de seu débito, os saques, requisições, 

transferências, recibos que emitir ou as ordens de pagamento que assinar, bem como qualquer 

transferência que a SOROCRED fizer a crédito de contas de sua titularidade. 

 

15. O não pagamento de qualquer parcela de amortização de principal e de encargos em 

seu respectivo vencimento ensejará o vencimento antecipado das demais parcelas e acarretará 

a obrigação do CLIENTE de pagar para a SOROCRED os seguintes encargos, incidentes 

sobre o valor total devido, calculados sobre os dias de atraso: (i) juros remuneratórios às taxas 

em vigor para operações ativas vigentes no mercado financeiro na data da liquidação 

respectiva; (ii) Juros de mora às taxas máximas permitidas pela legislação em vigor; (iii) 

Multa irredutível de 2% (dois por cento) calculada sobre tudo o que for devido; (iv) Na 

hipótese de procedimento judicial, honorários de advogado; (v) Demais despesas de cobrança 

comprovadamente efetuadas. 

 

16. Além das hipóteses legais e das demais hipóteses aqui previstas, é facultado ao credor 

considerar automática e antecipadamente vencido o presente título, independente de qualquer 

aviso, notificação ou interpelação, tornando-se imediatamente devido o saldo devedor em 

aberto, se o CLIENTE tiver contra si protestado título de suas responsabilidades. 

 



 

17. A tolerância, por parte da SOROCRED, quanto ao não cumprimento de qualquer uma 

das cláusulas ou condições deste contrato será considerada mera liberalidade, não se 

constituindo em renúncia de direitos ou novação. 

 

18. O CLIENTE autoriza a SOROCRED, em caráter irrevogável e irretratável e na forma 

da regulamentação aplicável, a transmitir e consultar informações sobre eles e/ou relativas a 

esta operação à Central de Risco de Crédito mantida pelo Banco Central do Brasil. Na 

hipótese de inadimplemento, o CLIENTE autoriza a SOROCRED a inscrevê-lo nos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como a remeter o presente instrumento e informações relativas a eles 

a advogados para fins de cobrança do débito. 

 

19. O CLIENTE declara-se ciente que: (i) a SOROCRED integra o Sistema Financeiro 

Nacional, submetendo-se à disciplina e regras ditadas pelo Conselho Monetário Nacional e 

Banco Central do Brasil; e (ii) as taxas de juros cobradas e praticadas pela SOROCRED nas 

operações financeiras realizadas por ela não estão submetidas ao limite de 12% (doze por 

cento) ao ano, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, sendo legítima a cobrança de 

juros e encargos superiores a esse percentual. 

 

20. O CLIENTE declara ainda que foi prévia e devidamente informado da cobrança e dos 

exatos valores que compõem o Custo Efetivo Total (“CET”). A SOROCRED poderá 

disponibilizar ao CLIENTE, sempre que solicitado, a composição do CET e a sua fórmula de 

cálculo. 

 

21. O contrato somente poderá ser alterado ou modificado, no todo ou em parte, por 

escrito. 

 

22. O CLIENTE concorda que caso qualquer disposição deste contrato for considerada ou 

declarada nula ou inexequível, as demais disposições não serão por ela afetadas, 

permanecendo, portanto, válidas e eficazes.  Nesse caso, o CLIENTE e a SOROCRED estarão 

liberados de cumprir as obrigações resultantes da disposição que contém vício, devendo, 

porém, empregar seus melhores esforços visando substituir a disposição nula ou inexequível 

por outra, que, não contendo os vícios daquela, permita atingir, o mais próximo possível, o 

resultado originalmente pretendido por elas.  

 

23. A aceitação, por quaisquer das partes, de ação, omissão ou não cumprimento de 

quaisquer das obrigações aqui avençadas pela outra Parte, será considerada mera liberalidade, 

não implicando em novação dos termos deste contrato, nem em renúncia ao direito de exigir 

da outra o cumprimento integral deste contrato, a qualquer tempo. 

 

24. Fica eleito o foro do domicílio do TITULAR para dirimir toda e qualquer questão 

resultante ou decorrente da presente contratação, com renúncia de qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

 

Barueri, 19 de outubro de 2010 

 

 


