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EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO EM
FOLHA DE PAGAMENTO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM, REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA E COMPANHIA DO
METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL -
METRÔ DF.

Pelo presente instrumento particular, REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA, entidade fechada de previdência complementar, sem fins
lucrativos, com sede no SGAS Quadra 902, Conjunto "B", Edifício Athenas, Entrada
"C", 2° Andar, Sala n.? 202, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP: 70.390-020
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.225.861/0001-30, neste ato representada por sua
Diretora-Presidente, SEMíRAMIS REZENDE E SILVA MAGALHÃES CEZAR,
brasileira, casada, bancária, portadora da Carteira de Identidade n". 2.322.377
SSP/DF e inscrita no CPF sob o nO.445.472.696-53, e por seu Diretor de Benefícios
e Administração, SANDRO SOARES DE SOUZA, brasileiro, casado, bancário,
portador da carteira de identidade número 389.523-MDMA/DF, inscrito no CPF sob o
número 428.717.271-04, ambos residentes e domiciliados em Brasília-DF, doravante
designada simplesmente CONVENIADA, e COMPANHIA DO METROPOLITANO
DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF, empresa pública, inscrita no CNPJ sob o n".
38.070.074/0001-77, com sede na AV. Jequitibá, lote 155, Águas Claras, Brasília-
DF, CEP: 70.310-500, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente,
MARCELO CONTREIRAS DE ALMEIDA DOURADO, brasileiro, casado, bacharel
em História e Gestor Público, portador do RG n.? 313.443 SSP/DF, e do CPF n.?
150.923.641-49, e pelo seu Diretor de Administração, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade n.? 410.108,
SSP/DF, e do CPF n.? 153.980.051-20 ambos residentes e domiciliados nesta
capital, doravante simplesmente designada CONVENENTE, tendo em vista a
Decisão da Diretoria Colegiada exarada em sua 1102a Reunião Ordinária realizada
em 27/10/2016, e demais documentos constantes do processo n? 097.000.739/2016,
que passam a integrar o presente instrumento, têm por justo e contratado na forma e
sob as condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente CONVÊNIO, a definição dos deveres e das
responsabilidades das Partes na operacionalização de empréstimo sob consignação
em folha de pagamento, a ser concedido pela CONVENIADA aos empregados da
CONVENENTE, desde que devidamente inscritos em Plano de Benefícios
administrado pela CONVENIADA, mediante descontos em suas respectivas folhas
de pagamento, até o valor necessário para quitação das parcelas do(s)
empréstimo(s).

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

O(s) empréstimo(s) concedido(s), bem como os prazos de pagame
taxas de juros, tarifas e o seguro das operações, obedecerão orienta~;-Z~e~~
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CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENENTE

São. abrigações da CONVENENTE:

a) Informar à CONVENIADA a vaiar máxima suportável para desconto da parcela
mensal da empréstimo. a ser contraído pela respectiva empregada;

b) Averbar a desconto das parcelas das empréstimos concedidos, nos termos
repassados pela CONVENIADA;

c) Repassar à CONVENIADA, em conta a ser indicada por esta, os valores
descontados dos beneficiá rias, até o dia 10 (dez) de cada mês, remetendo
arquivo contendo o nome completa, n.? da CPF, matrícula, n.? da conta corrente
da beneficiária, valor e a número da prestação cansignada, bem cama a motivo
de recusa das descontos não. efetivados;

Infarmar à CONVENIADA a ocorrência de eventual desligamento. ou
falecimento do beneficiário, bem assim as situações que temporariamente
impossibilitem o desconto, e; .

Casa haja a substituição ou alteração das sistemas referentes ao 1
processamento da folha de pagamento dos beneficiárias, deverá a
CONVENENTE, independentemente de qualquer ata da CONVENIADA ~
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narmativos da CONVENIADA, senda as valores correspandentes e os respectivas
encargas pagos pela beneficiário à CONVENIADA, conforme estabelecido. na
proposta/contrato de empréstimo.

Parágrafo Único: Será observada a limite máximo da margem cansignável, de 30%
(trinta por cento), no mês da concessão.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA

São obrigações da CONVENIADA:

a) Conceder o(s) empréstima(s), observando as taxas convencionadas e normas
legais e institucianais vigentes na data da contratação e dispanibilizar as
importâncias respectivas diretamente ao. beneficiário, mediante autorização.
deste;

b) Providenciar junta ao. beneficiário cópia das documentos pessoais e
comprovantes de renda necessários à instrução do processo de empréstimo
bem como colher informações junto à CONVENENTE do valor mensal máximo
suportável para desconto em folha de pagamento do respectivo beneficiário,
observando-se a limite expresso na Cláusula Segunda, no mês da concessão;

c) Preencher a cadastro, a contrato de empréstimo e outros documentos
necessárias em formulário próprio, bem como colher autorização da
beneficiário em todos as documentos necessários à farmalizaçãa da
empréstimo, por meio físico, e/au meio eletrônico e/ou telecomunicação; e

d) Encaminhar à CONVENENTE, mensalmente, até o 5° (quinto) dia útil de cada
mês, listagem dos empréstimas concedidos, constando nome completo, n.? do
CPF, matrícula, número da parcela, valores e datas de vencimento.

d)
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novo sistema eventualmente a ser implantado para as operações relativas aos
descontos em folha de pagamento, até a integral liquidação dos débitos junto à
CONVENIADA.

CLÁUSULA QUINTA - DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

Para comprovação da autenticidade das informações prestadas pelas
Partes no processamento do(s) empréstimo(s) e. demais expedientes relativos ao
presente CONVÊNIO, serão colhidas em fichas próprias as assinaturas dos
responsáveis pelas averbações, vistos e comunicações, assumindo as Partes total
responsabilidade pelas conseqüências advindas dessas informações.

Parágrafo Único: Fica estabelecido que as Partes poderão indicar empregados
como representantes para execução de todos os procedimentos necessários à
operacionalização do presente CONVÊNIO, devendo, em caso de
descredenciamento, informar imediatamente à outra parte com a respectiva
indicação dos seus substitutos.

CLÁUSULA SEXTA - DA IRREVOGABILlDADE

A averbação da margem consignada de empréstimo em favor da
CONVENIADA, mesmo na hipótese de denúncia do presente CONVÊNIO, é
realizada em caráter irrevogável e irretratável, não podendo ser cancelada
unilateralmente, seja pela própria CONVENENTE, seja a pedido do BENEFICIÁRIO,
exigindo-se, para tanto, a expressa e formal anuência da CONVENIADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

O presente CONVÊNIO terá vigência por 05 (cinco) anos.

CLÁUSULA OITAVA - DA DENÚNCIA

É facultado às Partes denunciar o presente CONVÊNIO a qualquer
tempo, mediante aviso escrito com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias,
contados a partir da ciência da parte denunciada, o que implicará na sustação
imediata do processamento do(s) empréstimo(s) ainda não averbado(s), bem como
da adesão de novo(s) empréstimo(s).

Parágrafo Único: 'Mesmo em caso de denúncia do presente CONVÊNIO, continuam
em pleno vigor as averbações efetivadas, conforme estipulado na Cláusula Sexta,
até a plena liquidação junto à CONVENIADA do(s) empréstimo(s) concedido(s).

CLÁUSULA NONA - DISPOSiÇÕES GERAIS

Ocorrendo o descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui
estipulada, notadamente quanto à regularidade e exatidão dos recolhimentos
efetuados, a concessão de novo(s) empréstimo(s) aos beneficiários estará
automaticamente suspensa, até que a irregularidade seja sanada, sem prejuízo .
se dar por rescindido o presente CONVÊNIO!.:) l> . ~~l:$O~:::t/Q
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Parágrafo Primeiro: Fica a CONVENENTE isenta de qualquer responsabilidade no
caso de descumprimento de qualquer obrigação ou inexatidão das informações
prestadas. Não podendo, ainda, ser responsabilizada por quaisquer valores ou
prejuízos causados pelos empréstimos ou em decorrência da execução desse
convênio.

Parágrafo Segundo: Salvo nos casos previstos de forma diversa no presente
CONVÊNIO, as comunicações e/ou notificações decorrentes deste CONVÊNIO
serão feitas para os endereços indicados no preâmbulo da presente avença, por
meio de carta com aviso de recebimento, ou por intermédio de correspondências
eletrônicas.

Parágrafo Terceiro: As despesas que incidem ou venham incidir para a execução e
formalização do presente instrumento serão arcadas pelas respectivas Partes, sem
qualquer direito à retenção ou ao ressarcimento em favor da outra, comprometendo-
se, ainda, a fornecerem em suas sedes, quando necessário, o espaço físico e
mobiliário para a devida operacionalização do presente CONVÊNIO.

Parágrafo Quarto: Eventual omissão ou tolerância das Partes com relação aos
termos deste CONVÊNIO será sempre compreendida como mera liberalidade, não
constituindo novação ou precedente, invocável a qualquer título, nem perda da
prerrogativa de exigir o pleno cumprimento das obrigações ora estabelecidas, que
somente poderão ser alteradas de comum acordo, necessariamente por termo
aditivo.

Parágrafo Quinto: O presente CONVÊNIO obriga as Partes e seus sucessores a
qualquer título, sendo que qualquer alteração das disposições ora pactuadas será
formalizada mediante termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Elegem as Partes o foro da cidade de Brasília, Distrito Federal, com
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões
oriundas do presente CONVÊNIO.

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento, em
02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Brasília-DF, 10 de ovembro de 2016.

REGIUS:

SEMíRAMIS R~ MAGALHÃES
CEZAR Diretora-Presidente

METRÔ-DF:-- ~
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MARCE'(O ~~~W~DE ALMEIDA DOURADO
Diretor-Presidente
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