
REGULAMENTO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL

1. OBJETIVO

Estabelecer as condições, critérios e normas de concessão de Empréstimo Pessoal
aos  participantes  da  Previcel  –  Previdência  Privada  da  Celepar,  obedecendo  as
disposições legais vigentes sobre aplicações dos recursos dos planos de benefícios das
Entidades  Fechadas  de  Previdência  Complementar  e  a  Política  de  Investimentos
aprovada anualmente pelo Conselho Deliberativo.

2. CONDIÇÕES BÁSICAS

O Empréstimo Pessoal será concedido exclusivamente aos participantes ativos e
aposentados da Previcel, que estejam em dia com suas obrigações junto a Previcel e de
acordo com a presente norma. 

3. LIMITES

3.1 O estabelecimento  de limites para o empréstimo visa,  principalmente,  garantir  e
preservar a capacidade de endividamento do participante mutuário.

3.2 Quanto ao valor do empréstimo:

3.2.1  Para  os  participantes  ativos: O  valor  máximo  a  ser  concedido  é  de  8  (oito)
remunerações básicas mensais, limitado ao valor da diferença entre o saldo da Reserva
de Poupança do participante  e o  IRRF estimado em caso de resgate  da reserva  de
poupança  em  parcela  única.  Considera-se  remuneração  básica  mensal  para  fins  do
Empréstimo  Pessoal,  o  salário  nominal  acrescido  de  função  gratificada,  limitado  ao
Salário de Participação da Previcel.

3.2.2 Para os participantes aposentados: O valor máximo a ser concedido é de 3 (três)
suplementações mensais. Considera-se suplementação mensal para fins do Empréstimo
Pessoal,  a  soma dos valores  recebidos pelo  participante  referentes  a  suplementação
mensal básica e suplementação mensal adicional.

3.3 Quanto ao valor da parcela mensal:

3.3.1 Para os participantes ativos: O valor máximo da parcela mensal do Empréstimo
Pessoal não poderá exceder a margem consignável na folha de pagamento, fornecida
pela patrocinadora a qual o participante for vinculado.

3.3.2  Para  os  participantes  aposentados: O  valor  máximo  da  parcela  mensal  do
Empréstimo  Pessoal  não  poderá  exceder  a  40%  (quarenta  por  cento)  do  valor  da
suplementação mensal recebida pelo participante.

3.4 Quanto ao prazo de amortização:

3.4.1  Para os participantes ativos: A amortização do empréstimo se dará em até 96
(noventa e seis) parcelas mensais e consecutivas, acrescidas dos encargos financeiros.

3.4.2 Para os participantes aposentados: A amortização do empréstimo se dará em até
24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, acrescidas dos encargos financeiros.
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REGULAMENTO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL

3.5 Quanto à idade dos participantes:

3.5.1  Para  os  participantes  ativos  e  aposentados: O  prazo  de  amortização  do
empréstimo deverá, ainda, respeitar o seguinte critério de idade na data de concessão:
Até 67 anos de idade: pagamento em até 96 meses; 68 anos de idade: pagamento em até
84 meses; 69 anos de idade: pagamento em até 72 meses; 70 anos de idade: pagamento
em até 60 meses; 71 anos de idade: pagamento em até 48 meses; 72 anos de idade:
pagamento em até 36 meses; 73 anos de idade: pagamento em até 24 meses; 74 anos
de idade: pagamento em até 12 meses; a partir de 75 anos de idade: não será concedido
empréstimo.

4. ENCARGOS FINANCEIROS

4.1    Juros Fixos

4.1.1 Para  os  participantes  ativos: O  valor  da  parcela  base  será  obtido  mediante
aplicação dos juros de 1,40% (um vírgula quarenta por cento) ao mês, ou  pró rata dia
quando for fração de mês, utilizando-se do Sistema Price de Amortização para o cálculo.

4.1.2 Para os participantes aposentados: O valor da parcela base será obtido mediante
aplicação dos juros de 1,60% (um vírgula sessenta por cento) ao mês, ou  pró rata dia
quando for fração de mês, utilizando-se do Sistema Price de Amortização para o cálculo. 

5. TRIBUTAÇÃO

 Os empréstimos concedidos pela Previcel sofrerão incidência de IOF (Imposto sobre
Operações  Financeiras),  conforme  determina  a  legislação.  O  IOF  será  deduzido  em
parcela única, no ato da concessão do empréstimo.

6. SOLICITAÇÃO

6.1 A solicitação  do  empréstimo  será  formalizada  pelo  interessado,  ao  preencher  e
assinar devidamente, de acordo com as disposições deste Regulamento, o “Formulário de
Solicitação de Empréstimo” (Anexo I), que deverá ser encaminhado à Previcel.

6.2 O empréstimo deverá ser solicitado até o 3º (terceiro) dia útil que antecede as datas
de liberação de cada mês. 

7. LIBERAÇÃO

7.1 As liberações dos empréstimos ocorrerão nos dias 10 (dez), 20 (vinte) e último dia
do mês, e quando de feriados e finais de semanas nestas datas, no dia útil anterior a
referida data, e serão atendidas de acordo com a ordem de recebimento.

7.2 A liberação do empréstimo estará condicionada às limitações da legislação própria
em vigor, à existência de recursos disponíveis para tal fim e à assinatura do Contrato de
Empréstimo e Nota Promissória, sendo processada, preferencialmente, mediante crédito
em conta corrente do mutuário.
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7.3 As  solicitações  de  empréstimos  não  atendidas  por  falta  de  verba,  aguardarão
automaticamente a liberação de novas verbas, condicionando-se às mesmas regras deste
Regulamento.

8. GARANTIAS

8.1 A responsabilidade do mutuário pela quitação do empréstimo e demais encargos
decorrentes  será  assumida  com  a  assinatura  do  Contrato  de  Empréstimo  e  Nota
Promissória (Anexo II), no valor total do empréstimo acrescido dos encargos financeiros.

8.2 Ocorrendo  a  rescisão  do  Contrato  de  Trabalho  do  mutuário  com  a  respectiva
Patrocinadora,  considerar-se-ão  vencidas  todas  as  parcelas  do  empréstimo  ainda
pendentes e o  total  do  saldo  devedor  poderá  ser  descontado de qualquer  crédito  ou
direito pecuniário que tenha na Patrocinadora. Na eventualidade de não ser possível a
quitação do saldo devedor, o valor remanescente deverá ser pago diretamente à Previcel,
acrescido dos devidos encargos pro rata dia, em prazo não superior a 30 (trinta) dias.

8.3 No caso de rescisão com a Patrocinadora  e opção pelo  resgate  da reserva  de
poupança, o participante mutuário, expressamente, autoriza o desconto do saldo devedor
pendente da sua reserva.

8.4 Caso o mutuário opte por receber o benefício de suplementação mensal da Previcel,
serão mantidas as condições estabelecidas neste Regulamento,  desde que a parcela
mensal  não seja superior  ao valor de 40% do benefício  ao qual  tenha direito  junto a
Previcel,  ficando  facultada  a  liquidação  antecipada  do  total  do  saldo  devedor  do
empréstimo. 

8.4.1 No caso da parcela mensal ser superior ao limite dos 40% do benefício ao qual o
mutuário tenha direito junto a Previcel, prevalece a regra geral descrita no item 8.2.

8.5 No caso do falecimento do mutuário, o espólio responderá pela dívida nos termos
da legislação vigente.

8.6 A assinatura do Contrato implicará, por parte do mutuário, independente de qualquer
outro documento, na formalização expressa quanto a:

a) autorização irrevogável  para  a  Previcel  comandar  os  descontos  em folha  de
pagamento  de  salário  junto  à  Patrocinadora,  ou  de  suplementação  de
aposentadoria  (nos  caso  em  que  o  participante  mutuário  tiver  as  parcelas
descontadas  do  benefício  de  suplementação  mensal  da  Previcel),  das
prestações mensais relativas ao empréstimo;

b) autorização para a Previcel descontar o saldo devedor do empréstimo do valor
da Reserva de Poupança a ser restituída ao participante mutuário ou a seus
herdeiros;

c) autorização para a Previcel descontar, através da Patrocinadora, o saldo devedor
do empréstimo, caso haja rescisão do Contrato de Trabalho, dos seus haveres
rescisórios.

8.7 Para  aposentados,  a  assinatura  do  Contrato  pelo  cônjuge/companheiro,  inscrito
como beneficiário do Plano Básico, implicará na autorização para o desconto das parcelas
deste empréstimo em seu benefício mensal em caso de morte do MUTUÁRIO.
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9. RENEGOCIAÇÃO

9.1 Será permitido apenas um empréstimo em vigor por mutuário. Para renegociar o
empréstimo o participante terá que assinar um novo contrato no valor total  da dívida,
incluindo o saldo devedor anterior total, atualizado até a data da nova liberação, e o novo
valor liberado. O contrato anterior será quitado automaticamente no dia da liberação do
novo valor.

9.2 Além dos limites previstos neste Regulamento, o empréstimo somente poderá ser
renegociado a partir do pagamento da 1ª (primeira) parcela.

10. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES

10.1 O  mutuário  pagará  o  Empréstimo  em  parcelas  sucessivas.  O  vencimento  das
parcelas do empréstimo para os participantes ativos será o dia de pagamento do salário
efetuado pela Patrocinadora, e para os aposentados, o dia de pagamento do benefício
efetuado  pela  Previcel.  O  primeiro  vencimento  ocorrerá  no  mês  subsequente  ao  da
liberação.

10.2 Se por qualquer motivo, a parcela do empréstimo não for descontada em folha de
pagamento  ou  na folha  de benefícios,  ou  for  descontada a  menor,  o  mutuário  ficará
obrigado a saldar, ou complementar, a respectiva prestação, através de pagamento por
meio de depósito bancário na conta corrente da Previcel.

10.3 Nas prestações não pagas até o dia do vencimento, incidirá: a) multa de 2% (dois
por cento) sobre o valor devido; e b) encargos moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
sem prejuízo dos encargos financeiros previstos no item 4, calculados pró-rata até o dia
do pagamento.

10.4 O empréstimo poderá ser quitado antecipadamente, mediante o pagamento direto à
Previcel do saldo devedor remanescente, devidamente atualizado  pró rata até o dia do
pagamento.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 Este Regulamento poderá ser revisto, complementado ou adaptado a novos fatos e
situações  que  não  estejam  nele  previstos,  por  proposta  da  Diretoria  Executiva  e
aprovação do Conselho Deliberativo, respeitando os contratos vigentes. 

11.2 Os  anexos  apresentados  neste  Regulamento  poderão  ser  alterados,  a  qualquer
momento pela Diretoria Executiva. 

11.3 Os casos omissos serão deliberados pelo Conselho Deliberativo.

11.4 Este Regulamento foi aprovado na 187ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo
da Previcel realizada no dia 22 de março de 2018 e entra em vigor a partir de 16/04/2018,
revogando e substituindo o Regulamento anterior.
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ANEXO I

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO

Eu, ___________________________________________________________ solicito
a concessão de empréstimo, nos termos do Regulamento de Empréstimo Pessoal da
PREVICEL – Previdência Privada da Celepar:

       Assinale aqui se possuir empréstimo com a Previcel (solicitação de repactuação).

Valor (R$): ________________________

Nº de Parcelas: ____________________

Mês de concessão: _________________

Data do Crédito:

Dia 10 do mês da concessão (ou primeiro dia útil anterior);

Dia 20 do mês da concessão (ou primeiro dia útil anterior);

Último dia do mês da concessão (ou primeiro dia útil anterior);

Crédito em Conta Corrente do solicitante:

Banco: _____________ Agência: ____________ Conta: _________________

Curitiba, _____de ________________ de _________ .

__________________________________
Assinatura

Ramal para contato: ___________ Tel/Cel para contato: ____________________

PREENCHIMENTO PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA DA PREVICEL

Valor Base de Remuneração / Suplementação

Limite com Base da Remuneração / Suplementação

Valor da Reserva de Poupança Líquida de IR (para ativos)

Margem Consignável Calculada*

Data Nome do Responsável p/ informações Assinatura

____/____/_____
* Para os participantes ativos a margem consignável depende de Certidão emitida pela área de Recursos Humanos da
Patrocinadora, que deve estar anexada a este documento.

AUTORIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO PELA PREVICEL

Valor do Empréstimo: N.º Parcelas:

Valor da Parcela Base: (   ) Deferido          (   ) Indeferido

Observações:

Data Assinatura DAF

____/____/_____
a
Data de envio para geração do contrato: ____ / ____ / ______ .
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ANEXO II – MODELO A
 CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÚMERO: ________
Contrato de Empréstimo que entre si  fazem a PREVICEL –  PREVIDÊNCIA PRIVADA DA CELEPAR, com sede na Rua Mateus Leme, 1561,
Térreo, Curitiba - PR, CNPJ nº 01.614.904/0001-70 doravante designada  PREVICEL, representada por seus diretores,  e o MUTUÁRIO abaixo
qualificado, regido pelas cláusulas e condições adiante estabelecidas.

NOME DO MUTUÁRIO:

ENDEREÇO:

CPF:                                         MATRIC:                                    BANCO:                                   AG:                                C/C:

FUNCIONÁRIO DA PATROCINADORA:     CELEPAR (       )                    FUNCEL (       )                    PREVICEL (        )

SOLICITAÇÃO: VALOR DO EMPRÉSTIMO R$                                                         NÚMERO DE  PARCELAS: 

Cláusula Primeira:  Pelo presente instrumento, a PREVICEL concede ao  MUTUÁRIO, um empréstimo cujo valor, prazo, vencimento, encargos
financeiros e demais condições estão abaixo especificadas, com as quais as partes concordam para todos os fins e efeitos de direito.

Cláusula Segunda: O MUTUÁRIO declara ter conhecimento e obriga-se a respeitar o Regulamento de Empréstimo Pessoal, aprovado pelo Conselho
Deliberativo da PREVICEL em 22/03/2018.

Cláusula Terceira: O MUTUÁRIO, para assegurar o pagamento do débito total deste Contrato, assina, neste ato, uma Nota Promissória a favor da
PREVICEL, vinculada a este contrato, com vencimento a vista e valor corrigido mensalmente.

Cláusula Quarta: O empréstimo será dividido em parcelas mensais,  sucessivas,  acrescidas dos juros,  conforme estabelecido no quadro abaixo
“CONDIÇÕES GERAIS DO EMPRÉSTIMO”, utilizando-se do Sistema Price de Amortização para o cálculo, resultando no valor da parcela base. 

Cláusula Quinta: Neste ato o MUTUÁRIO autoriza de forma irrevogável e irretratável a respectiva patrocinadora acima especificada a descontar de
seu salário o valor das parcelas mensais do empréstimo concedido e repassar o mesmo a PREVICEL. 

Cláusula Sexta:  Ocorrendo a rescisão do Contrato de Trabalho do MUTUÁRIO com a respectiva Patrocinadora, as parcelas remanescentes serão
automaticamente antecipadas para a data do pagamento das verbas rescisórias pela Patrocinadora, situação em que o MUTUÁRIO, desde já, autoriza
o desconto do saldo devedor total de todo e qualquer crédito ou direito pecuniário que tenha na Patrocinadora, bem como da reserva no caso de
resgate.

Parágrafo  Único:  Caso  o  MUTUÁRIO  opte  por  receber  o  benefício  de  suplementação  mensal  da  PREVICEL,  serão  mantidas  as  condições
estabelecidas neste Contrato e no Regulamento, desde que a parcela mensal não seja superior ao valor de 40% do benefício ao qual o MUTUÁRIO
tenha direito junto à PREVICEL. No caso da parcela mensal ser superior ao limite dos 40% do benefício, prevalece a regra geral descrita no caput.

Cláusula Sétima:  Se por qualquer motivo for suspenso ou não realizado o desconto em folha, o  MUTUÁRIO ficará obrigado a pagar a parcela
diretamente a PREVICEL, até o dia de seu vencimento, independentemente de aviso. 

Cláusula Oitava: Sobre as parcelas vencidas e não pagas nas datas aprazadas, ficará o MUTUÁRIO sujeito a: a) multa de 2% (dois por cento) sobre
o valor devido; e b) encargos moratórios de 1% (um por cento) ao mês calculados pró-rata até o dia do pagamento.

Cláusula Nona:  O atraso no pagamento de 4 parcelas implicará no vencimento total do saldo da dívida decorrente deste Contrato, acrescido dos
encargos conforme cláusula quarta, mais honorários e despesas de cobrança. 

Cláusula Décima: Todas as obrigações aqui convencionadas são exigíveis independente de aviso, notificação judicial ou extra judicial, sendo que
qualquer tolerância jamais poderá importar em novação do pactuado.

Cláusula Décima Primeira: Os Contratantes elegem o foro da cidade de Curitiba, Estado do Paraná para os efeitos legais deste contrato.

CONDIÇÕES GERAIS DO EMPRÉSTIMO
VALOR CONCEDIDO TAXA DE JUROS IOF IOF ADICIONAL CET (CUSTO EFETIVO TOTAL)

Nº DE PARCELAS DATA DO CRÉDITO VENC. DA 1ª PARCELA PARCELA BASE

Curitiba, ___de__________de_____.  

     _________________________                                  _______________________________________
Ass. MUTUÁRIO       Ass. PREVICEL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

NOTA PROMISSÓRIA

CURITIBA: VENCIMENTO: CONTRATO No.:         VALOR   R$
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No vencimento marcado pagarei, por esta Nota Promissória, à PREVICEL – Previdência Privada da Celepar ou a sua ordem, em
moeda corrente, a quantia de:___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Curitiba, _____ de ____________________ de ______.
  _____________________________________

                                                                                                              Emitente: 
                                                            CPF:
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ANEXO II – MODELO B
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÚMERO: ________
Contrato de Empréstimo que entre si  fazem a PREVICEL –  PREVIDÊNCIA PRIVADA DA CELEPAR, com sede na Rua Mateus Leme, 1561,
Térreo, Curitiba - PR, CNPJ nº 01.614.904/0001-70 doravante designada  PREVICEL, representada por seus diretores,  e o MUTUÁRIO abaixo
qualificado, regido pelas cláusulas e condições adiante estabelecidas.

NOME DO MUTUÁRIO:

ENDEREÇO:

CPF:                                         MATRIC:                                    BANCO:                                   AG:                                C/C:

SOLICITAÇÃO: VALOR DO EMPRÉSTIMO R$                                                         NÚMERO DE  PARCELAS: 

Cláusula Primeira:  Pelo presente instrumento, a PREVICEL concede ao  MUTUÁRIO, um empréstimo cujo valor, prazo, vencimento, encargos
financeiros e demais condições estão abaixo especificadas, com as quais as partes concordam para todos os fins e efeitos de direito.

Cláusula Segunda: O MUTUÁRIO declara ter conhecimento e obriga-se a respeitar o Regulamento de Empréstimo Pessoal, aprovado pelo Conselho
Deliberativo da PREVICEL em 22/03/2018.

Cláusula Terceira: O MUTUÁRIO, para assegurar o pagamento do débito total deste Contrato, assina, neste ato, uma Nota Promissória a favor da
PREVICEL, vinculada a este contrato, com vencimento a vista e valor corrigido mensalmente.

Cláusula Quarta: O empréstimo será dividido em parcelas mensais,  sucessivas,  acrescidas dos juros,  conforme estabelecido no quadro abaixo
“CONDIÇÕES GERAIS DO EMPRÉSTIMO”, utilizando-se do Sistema Price de Amortização para o cálculo, resultando no valor da parcela base. 

Cláusula Quinta:  Neste ato o  MUTUÁRIO autoriza de forma irrevogável e irretratável a PREVICEL a descontar de seu benefício o valor das
parcelas mensais do empréstimo concedido.

Cláusula Sexta:  Se por qualquer motivo for suspenso ou não realizado o desconto em folha, o  MUTUÁRIO ficará obrigado a pagar a parcela
diretamente a PREVICEL, até o dia de seu vencimento, independentemente de aviso. 

Cláusula Sétima: Sobre as parcelas vencidas e não pagas nas datas aprazadas, ficará o MUTUÁRIO sujeito a: a) multa de 2% (dois por cento) sobre
o valor devido; e b) encargos moratórios de 1% (um por cento) ao mês calculados pró-rata até o dia do pagamento. 

Cláusula Oitava: O não pagamento de 4 parcelas determina o vencimento total da dívida decorrente deste Contrato acrescido dos encargos conforme
cláusula quarta, mais honorários e despesas de cobrança. 

Cláusula  Nona: O cônjuge/companheiro,  abaixo assinado,  inscrito  como beneficiário  do  Plano Básico  autoriza  o  desconto  das  parcelas  deste
empréstimo em seu benefício mensal em caso de morte do MUTUÁRIO.

Cláusula Décima: Todas as obrigações aqui convencionadas são exigíveis independente de aviso, notificação judicial ou extra judicial, sendo que
qualquer tolerância jamais poderá importar em novação do pactuado.

Cláusula Décima Primeira: Os Contratantes elegem o foro da cidade de Curitiba, Estado do Paraná para os efeitos legais deste contrato.

CONDIÇÕES GERAIS DO EMPRÉSTIMO
VALOR CONCEDIDO TAXA DE JUROS IOF IOF ADICIONAL CET (CUSTO EFETIVO TOTAL)

Nº DE PARCELAS DATA DO CRÉDITO VENC. DA 1ª PARCELA PARCELA BASE

Curitiba, ___de__________de_____.  

_________________________    _________________________    _______________________________________
Ass. MUTUÁRIO    Ass. Cônjuge    Ass. PREVICEL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

NOTA PROMISSÓRIA
CURITIBA: VENCIMENTO: CONTRATO No.:         VALOR   R$
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No vencimento marcado pagarei, por esta Nota Promissória, à PREVICEL – Previdência Privada da Celepar ou a sua ordem, em
moeda corrente, a quantia de:___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Curitiba, _____ de ____________________ de ______.
  _____________________________________

                                                                                                              Emitente: 
                                                            CPF:

  _____________________________________
                                                                                                        Cônjuge: 

                                                             CPF:
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