CONTRATO DE MÚTUO
MUTUANTE: ................................................., pessoas jurídica de direito privado, estabelecida
à rua .........................................., nº............, na Cidade de ............, Estado de ..........,
devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de .......... sob nº ........... em sessão de
(data), e inscrição no CNPJ do Ministério da Fazenda nº ..................................... , representada
neste pelo(a) seu(ua) Sócio(a) Gerente o(a) Sr(a). .................................................., portador(a)
da cédula de identidade RG. nº ...................... e do C.P.F. nº ............................ .
MUTUÁRIA: ................................................., pessoas jurídica de direito privado, estabelecida à
rua .........................................., nº............, na Cidade de ............, Estado de ..........,
devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de .......... sob nº ........... em sessão de
(data), e inscrição no CNPJ do Ministério da Fazenda nº ..................................... , representada
neste pelo(a) seu(ua) Sócio(a) Gerente o(a) Sr(a). .................................................., portador(a)
da cédula de identidade RG. nº ...................... e do C.P.F. nº ............................ .
OBJETIVO: O presente contrato tem por finalidade o suprimento de numerário à MUTUÁRIA,
para efeito de gastos de suas atividades comerciais, tributárias, financeiras e demais custos
operacionais.
FORMA: O suprimento far-se-á segunda as necessidades de caixa da MUTUÁRIA, conforme
TED de pagamento da conta corrente ................ agência ................. banco ................. para
conta corrente ................ agência .................. do Banco ......................, os das partes farão
menção em suas contabilidades a título de empréstimo.
PRAZO: As partes convencionam que o presente contrato vigorará até ................., podendo ser
renovado, de comum acordo entre as mesmas, formalizando um aditivo a este instrumento.
RESTITUIÇÕES: Na medida das possibilidades de seu Caixa, a MUTUÁRIA fará a RESTITUIÇÃO
do capital mutuado, com a respectiva remuneração 12% (doze por cento) ao ano, mais
variação da SELIC.
FORO: Os contratantes elegem o Foro da Comarca de ......................., para dirimir dúvidas ou
questões oriundas do presente contrato.
E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias
de igual teor, por só fim, na presença de testemunhas a tudo presentes.
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