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Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, de um 

lado a Associação Comercial e Industrial de Americana, entidade 

de classe, sem fins lucrativos, mantenedora da CRC – Central de 

Recuperação de Crédito, inscrita no CNPJ., sob nº 44.680.346/0001-

53, com sede à Rua Primo Picoli, 232, bairro Girassol, Cep 13465-640, 

representada pelo seu Presidente infra-assinada, aqui denominada 

CONTRATADA; e de outro lado: 

 

SOLICITANTE:____________________________CODIGO:_____ 

CNPJ:________________________INSC.EST._______________ 

ENDEREÇO:___________________________________N.º_____ 

BAIRRO:____________________CIDADE:__________________

UF:____CEP:__________   FONE: (____)________________ 

E-MAIL:_____________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL:________________________________ 

CPF:_____________________RG:________________________ 

 

pelo seu representante legal, doravante simplesmente denominada 

CONTRATANTE, requer seu ingresso junto à CENTRAL DE 

RECUPERAÇÃO DE CREDITO – CRC, a qual tem entre si justo e 

contratado a Prestação de Serviço, nas condições seguintes: 

 

Cláusula 1ª - A CONTRATADA, no uso de suas atribuições 

estatutárias, administra o departamento denominado CENTRAL DE 

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO – CRC, que tem por finalidade a 

realização de cobranças amigáveis ou judiciais de pessoas físicas e 
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jurídicas, em favor exclusivo de suas empresas associadas e em dia com 

as mensalidades. 

 

§ 1º – Caso a CONTRATANTE venha a se tornar inadimplente em suas 

obrigações como associada da CONTRATADA será automaticamente 

excluída da CRC - Central de Recuperação de Crédito. 

 

§ 2º - Ocorrendo o desligamento da CONTRATANTE do quadro 

associativo, a CONTRATADA devolverá a sua carteira de cobrança, 

mediante o ressarcimento das despesas já despendidas, além daquelas 

já pagas conforme previsto na cláusula 12ª, limitada a 10% (dez por 

cento) do valor original da dívida.  

 

Cláusula 2ª - Compete a CONTRATADA manter e administrar os 

serviços neste contrato, decidindo sobre os incidentes e dúvidas que 

ocorrerem na sua execução. 

 

Cláusula 3ª – A CONTRATADA poderá utilizar, a seu critério, os 

seguintes meios para cobrança dos débitos: correspondência postal ou 

eletrônica, telefone, fac-símile, notificações e cobradores, regularmente 

contratados. 

 

§ 1º - As fichas de cobrança permanecerão na CRC – Central de 

Recuperação de Crédito pelo período de até 6 (seis) meses para débitos 

originados em até 48 (quarenta e oito) meses da data da inclusão. 

 

Cláusula 4ª - Os títulos de crédito serão atualizados e recebidos com 

base na variação da Tabela de Atualização Monetária dos Débitos 

Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, e na falta deste com base 
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em outro índice oficial que venha a substituí-lo, além dos juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por 

cento).  

 

§ 1º – A CONTRATADA terá autonomia para negociar e efetuar os 

recebimentos dos créditos, dentro dos seguintes limites: 

a) Se à vista, fica autorizado o recebimento até o limite originário do 

título. 

b) Se parcelado, o valor atualizado em até 06 (seis) vezes, obedecendo 

o mínimo de cada parcela no valor de até $35,00 (trinta e cinco reais). 

O número de parcelas poderá ser alterado de acordo com a condição 

financeira apresentada pelo inadimplente. 

 

§ 2º - Qualquer outra proposta de pagamento somente poderá ser 

efetuada com anuência escrita da CONTRATANTE, a qual poderá ser 

feita também por correio eletrônico ou fac-símile. 

 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

Cláusula 5ª – Para efetivação dos serviços a CONTRATANTE deverá 

encaminhar para a CONTRATADA os títulos de crédito originais, 

acompanhados das fichas padronizadas emitidas pela CRC – Central de 

Recuperação de Crédito devidamente preenchidas, carimbadas e 

assinadas pelo seu representante legal. 

 

§ 1º - As fichas deverão conter os principais dados do inadimplente, 

visando possibilitar a sua identificação e localização para cobrança. 
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§ 2º - A CONTRATANTE assume a responsabilidade exclusiva por 

eventuais informações inverídicas prestadas, que por ventura venham a 

causar algum dano ao inadimplente. 

 

§ 3º - Preferencialmente junto ou após a entrega dos documentos de 

inadimplência à CONTRATADA, o inadimplente poderá também ser 

incluído no SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito, serviço 

prestado pela CONTRATADA, através do preenchimento do respectivo 

borderô. 

 

Cláusula 6ª - A CONTRATANTE, confere à CONTRATADA a 

necessária representação para realizar em suas dependências, os 

recebimentos dos valores referentes aos débitos registrados no SCPC – 

Serviço Central de Proteção ao Crédito, através de seu departamento 

CRC – Central de Recuperação de Crédito. 

 

Cláusula 7ª - Uma vez firmado com a CONTRATADA o presente 

contrato, a CONTRATANTE compromete-se em excluir a mesma dívida 

de outros serviços, evitando-se assim duplicidade no procedimento de 

cobrança.  

 

§ 1º - Em ocorrendo tal duplicidade, os eventuais transtornos causados 

serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATANTE, aplicando-se 

ainda o previsto nas Cláusulas Décima Primeira. 

 

Cláusula 8ª - Caso o pagamento seja de títulos protestados, a 

CONTRATANTE ficará responsável pelo fornecimento dos documentos 

necessários ao inadimplente para seu cancelamento. 
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§ 1º – As exceções serão estudadas caso a caso pela CONTRATADA. 

 

Das Ações Judiciais 

 

Cláusula 9ª – Fica estipulado que não haverá limites para o ingresso de 

ações de cobranças judiciais, reservando à CONTRATADA o direito a 

análise da viabilidade sobre as mesmas. 

Cláusula 10ª – A CONTRATANTE arcará com o pagamento das custas 

iniciais exigidas pelo Judiciário Comum, além das despesas com taxa de 

mandato e citações e intimações do inadimplente. 

 

§ 1ª – A CONTRATANTE pagará sobre os créditos pleiteados através 

de ação Judicial, para a CONTRATADA, as porcentagens previstas e na 

forma da cláusula Décima Primeira, em caso de sucesso ao final da 

Ação.  

 

§ 2º – Havendo a possibilidade da CONTRATANTE pleitear o 

recebimento dos seus créditos através do Juizado de Pequenas Causas, 

estará isenta do pagamento relativo às custas. 

 

Do Pagamento dos Serviços 

 

Cláusula 11ª - A CONTRATANTE pagará sobre os créditos para a 

CONTRATADA na proporcionalidade dos seus recebimentos, as 

seguintes porcentagens: 

a) De 1 a 90 dias - 10%; 

b) De 91 a 120 dias – 15%; 

c) De 121 dias até 18 meses – 25%; 

d) De 19 meses a 48 meses – 35% 
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Cláusula 12ª - A CONTRATANTE pagará também o valor de R$ 3,00 

por cobrança cadastrada na CRC, para cobrir as despesas diretas 

relativas aos serviços de envio de cartas e telefonemas.  

§ 1º - O valor desse serviço será incluído e cobrado pela CONTRATADA 

juntamente com a fatura da mensalidade. 

§ 2º - As despesas com a contratação de cobradores correrão por conta 

e risco da Central de Recuperação de Crédito – CRC, exceto para os 

casos descritos no parágrafo 2º, cláusula 1ª. 

 

Cláusula 13ª - Após a adesão no serviço, objeto deste contrato, a 

CONTRATANTE fica proibida de receber diretamente dos inadimplentes 

os créditos; caso seja procurada pelo mesmo, deverá encaminhá-lo 

imediatamente a CONTRATADA.  

 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Cláusula 14ª – A CONTRATADA fornecerá ao inadimplente, no 

momento do pagamento, recibo especificando o valor e origem do 

débito pago. 

 

Cláusula 15ª - A CONTRATADA informará mensalmente à 

CONTRATANTE a situação das cobranças realizadas. 

 

Cláusula 16ª - Os recebimentos efetuados pela Central de 

Recuperação de Crédito - CRC serão apurados mensalmente e pagos 

na primeira quinzena de cada mês, ficando facultado à CONTRATADA 

proceder a compensação com os valores devidos pela CONTRATANTE à 

título mensalidades e outros serviços à CONTRATADA. 
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Parágrafo Único - Eventual saldo remanescente será colocado à 

disposição da CONTRATANTE na sede da CONTRATADA, sito à Rua 

Primo Picoli, 232 – bairro Girassol - Americana, em horário normal de 

expediente, ou seja de segunda a sexta das 08h00 às 18h00, através de 

cheque pagável nesta praça ou por depósito bancário, desde que a 

conta a ser creditada, seja da Sicoob-Acicred Cooperativa de Economia e 

Crédito Mútuo dos Empresários de Americana, Limeira e Região. 

 

Cláusula 17ª - A liquidação ou o parcelamento do débito importará na 

exclusão imediata do seu registro no SCPC – Serviço Central de 

Proteção ao Crédito, exceto ações executivas e protestos, as quais 

dependem de decisões judiciais ou cartas de anuência, de 

responsabilidade da CONTRATANTE. 

 

Cláusula 18ª - As partes elegem o fórum da Comarca de Americana 

para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências oriundas do presente 

contrato. 

Americana,        de                                     de 20____. 

 

________________________  _________________________ 

 Assinatura do Proprietário           Presidente da ACIA 

da Empresa Contratante          ASSOC.COML E INDL DE AMERICANA 

Testemunhas: 

__________________________         _________________________ 

Testemunha      Testemunha  

CPF:                                                    CPF: 

RG:       RG: 

 
 
 

Carimbo da empresa contratante 


