
 
 

 

 CONTRATO  PRÉ-FIXADO   N.º  
                                                                       

 
ASSOCIADO:    
 
 
RG:                                         CPF:                                             Empresa:                        RE-D: 
 

 
CRECE - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados, Aposentados Pensionistas 
da CEEE e Eletricitários do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 92.825.397/0001-79, 

com sede em Porto Alegre-RS, a seguir denominada CRECE, por seus representantes legais, e 
o Associado abaixo qualificado, a seguir denominado ASSOCIADO, infrafirmados, celebram o 
presente contrato de mútuo, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

Empréstimo: R$

Prazo:

Parcela: R$

Banco:    

Agência:  

Conta Corrente:

Município: 

Estado:

Telefone:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA CIÊNCIA DO ASSOCIADO – O ASSOCIADO declara ter pleno co-
nhecimento do Estatuto Social e das normas de crédito da CRECE e os aceita integralmente, 

reconhecendo, nesta operação, a celebração de um ATO COOPERATIVO.  
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ENCARGOS FINANCEIROS – Sobre o saldo devedor do crédito 
utilizado incidirão juros às taxas praticadas pela CRECE, às quais obedecem os critérios deter-

minados pelo Banco Central do Brasil, calculados “pro rata die”, devidos e capitalizados mensal-
mente. As respectivas taxas serão informadas ao ASSOCIADO pela Central de Relacionamento, 

pela Internet, pelos Postos de Atendimento ou por outros veículos de comunicação disponíveis.  
Parágrafo Primeiro - As despesas decorrentes deste Contrato, bem como qualquer outra, 
judicial ou extrajudicial, que a CRECE venha a realizar para segurança de seus direitos, inclusive 

Seguro Prestamista, correrão a cargo exclusivo do ASSOCIADO, constituindo-se em parcelas 
sujeitas aos encargos aqui convencionados. 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA OUTORGA DE MANDATO – Por este instrumento, o ASSOCIADO 

autoriza, por mandato irrevogável, a CRECE a mandar descontar em sua folha de pagamento 
na instituição pagadora ou debitar em sua conta de depósitos no banco previamente indicado, 
o valor das amortizações mensais do crédito concedido, incluídos o principal e os encargos 

devidos. 
CLÁUSULA QUARTA - DO INADIMPLEMENTO – No caso de inadimplência, passam a incidir 
sobre o débito atualizado multa de 2% (dois por cento) mais juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês e corrigidos pelo IGP-M (FGV), a contar do dia imediato ao atraso e enquanto 
perdurar a inadimplência. 

 

 

    



 
 

CLÁUSLULA QUINTA - DA CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA – O ASSOCIADO, desde já, re-
conhece como dívida sua, líquida e certa, o saldo apresentado pela CRECE, resultante do prin-

cipal, encargos financeiros e outras despesas, correspondentes ao empréstimo que lhe foi con-
cedido e por ele utilizado, mediante a simples comprovação por meio de extratos, recibos e 
documentos de crédito ou avisos de lançamento na forma escriturada. 

CLÁUSULA SEXTA - DO DESLIGAMENTO DO ASSOCIADO – No caso de sua exclusão, elimina-
ção ou demissão do corpo social da CRECE, em consonância com as condições estabelecidas no 
Estatuto Social da Cooperativa, o ASSOCIADO se obriga a liquidar integralmente o saldo devedor 

existente. Caso assim não proceda, fica a CRECE autorizada a a mandar descontar em sua folha 
de pagamento na instituição pagadora ou debitar na conta corrente do ASSOCIADO o valor 
necessário para liquidar o saldo devedor das obrigações por ele contraídas. 

Parágrafo Único - Quando a exclusão do ASSOCIADO decorrer da perda do vínculo emprega-
tício que lhe assegurava as condições estatutárias de associação, a CRECE, por mandato irrevo-
gável que lhe outorga o ASSOCIADO por este instrumento, fica autorizada a representá-lo pe-

rante seu empregador e a receber, por conta de qualquer crédito ou indenização a que faça jus, 
inclusive os decorrentes de seu contrato de trabalho, o valor necessário para a completa liqui-

dação de seus débitos na CRECE. O mandato ora outorgado não exclui a faculdade prevista no 
“caput”. 
 

Este documento será emitido em 2 ( duas ) vias de igual forma e teor, sendo que para qualquer 
litígio fica eleito o Foro de Porto Alegre/RS e,por estarem certas e ajustadas, as partes assinam 
o presente instrumento, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas. 

 
      Local e Data:  
 

 
__________________________________              ________________________________ 
                          CRECE                         ASSOCIADO 

 
Testemunhas 
 

 
     ______________________________             ______________________________    

     Nome:                                                           Nome:                                        
 CPF:                                                                  CPF:                                 
 


