
 
 

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - Nº________ 
 

ASSOCIADO:  _______________________________________________________________________________________ 
 
RG:________________________CPF:_____________________Empresa:___________________RE-D:________________ 
 
A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados, Aposentados Pensionistas da CEEE e Eletricitários do Rio Grande do Sul - CRECE, 
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 acima qualificado, a seguir denominado ASSOCIADO, infrafirmados, celebram o presente contrato de abertura de crédito, 
mediante as cláusulas e condições seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA CIÊNCIA DO ASSOCIADO – O ASSOCIADO declara ter pleno conhecimento 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 – DO EMPRÉSTIMO – A CRECE disponibiliza e o ASSOCIADO aceita um valor de referência de crédito, cujo montante e prazo serão 
estabelecidos observadas as normas operacionais de crédito e a análise cadastral pela CRECE. O valor de referência de crédito estará sujeito a confirmação na data 

da efetivação da operação de crédito, da renovação ou da renegociação, a ser utilizado no todo ou em parte, mediante crédito em sua conta de depósitos no banco 
previamente indicado, na amortização ou quitação de outra(s) responsabilidade(s) contratada(s) junto à CRECE. 

 
Parágrafo Primeiro – O valor de referência pode ser diminuído ou aumentado, bloqueado ou cancelado incondicionalmente pela CRECE, em razão de eventual 
modificação dos proventos brutos ou da renda do ASSOCIADO, de sua capacidade de pagamento ou ainda de situação que comprometa o crédito concedido. Na 

ocorrência de alteração do valor de referência de crédito, reserva-se ao ASSOCIADO o direito de rescindir o presente Contrato caso não concorde com as alterações, 
mediante quitação do saldo devedor apurado. 

 
Parágrafo Segundo – O valor de referência de crédito poderá ser consultado pelo ASSOCIADO por meio da Central de Relacionamento, da Internet, dos Postos 
de Atendimento ou de outros canais de atendimento disponibilizados pela CRECE. O valor de referência será válido para o dia em que indicado e estará sujeito a 

confirmação no ato da efetivação da operação de crédito. 
 

Parágrafo Terceiro – As operações serão efetuadas pela CRECE mediante pedido do ASSOCIADO na forma verbal, por escrito, por meio telefônico/teleinformático 
ou via Internet. Em qualquer hipótese, a não recusa do ASSOCIADO, até 24 horas de efetivação do correspondente crédito em sua conta corrente, significará o seu 
acordo quanto ao crédito que lhe foi concedido. 

 
Vindo a CRECE a firmar convênio com empresas de cartões de crédito e/ou de débito, poderá, a seu critério, viabilizar a operação por meio de cartões magnéticos. 

 
Parágrafo Quarto – Em não havendo concordância com a liberação do crédito, deverá o ASSOCIADO devolver à CRECE, em até 24 horas, o valor creditado em 

sua conta corrente. A não devolução do crédito no prazo estabelecido implicará entendimento de aceitação tácita da operação, pelo que incidirão sobre o valor 
creditado na conta corrente do ASSOCIADO os encargos financeiros praticados pela CRECE. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ENCARGOS FINANCEIROS – Sobre o saldo devedor do crédito utilizado incidirão juros às taxas praticadas pela CRECE, às quais 
obedecem aos critérios determinados pelo Banco Central do Brasil, calculados “pro rata die”, devidos e capitalizados mensalmente. As respectivas taxas serão 

informadas ao ASSOCIADO pela Central de Relacionamento, pela Internet, pelos Postos de Atendimento ou por outros veículos de comunicação disponíveis. A 
CRECE reserva-se o direito de alterar a taxa de juros de acordo com as condições de mercado. 
 

Parágrafo Primeiro – Será cobrado, mensalmente, seguro prestamista sobre o saldo devedor do crédito utilizado, em percentual que será informado ao ASSOCI-
ADO por meio da Central de Relacionamento, da Internet, dos Postos de Atendimento ou de outros veículos de comunicação disponíveis. 

 
Parágrafo Segundo – O valor solicitado pelo ASSOCIADO será acrescido do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguros e Títulos ou Valores Mobiliários 
– IOF, constituindo, assim, o valor total de empréstimo. 

 
Parágrafo Terceiro – 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. 
 

Parágrafo Quarto – Previamente à realização das operações de crédito decorrentes deste Contrato será calculado e demonstrado ao ASSOCIADO, por meio da 
Central de Relacionamento, pela Internet, pelos Postos de Atendimento ou por outros veículos de comunicação disponíveis, o Custo Efetivo Total (CET), expresso 
na forma de taxa percentual anual, considerando os fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros, tributos, seguros e outras 

despesas cobradas. Ao efetuar a operação, o ASSOCIADO declara-se ciente dos fluxos considerados no cálculo do Custo Efetivo Total (CET), que representa as 
condições vigentes na data da contratação. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE AMORTIZAÇÃO – Cada crédito liberado será amortizado em conformidade com o respectivo cronograma de reembolso, 
acrescido dos encargos financeiros devidos. 

 
Parágrafo Primeiro – Fica facultada ao ASSOCIADO, a qualquer tempo, a amortização ou a liquidação antecipada de seu saldo devedor. No caso de liquidação, 

será exigido o seu valor integral (principal e encargos, calculados “pro rata die”). 
 
Parágrafo Segundo – Observada a política interna de crédito da CRECE, poderá ser efetuada alteração no prazo de pagamento e no valor base das prestações, 

a renovação ou a renegociação de operações formalizadas, bem como a concessão de nova operação, observado que o saldo devedor remanescente não ultrapasse 
o valor de referência de crédito. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA – O ASSOCIADO, desde já, reconhece como dívida sua, líquida e certa, o saldo apresentado pela 
CRECE, resultante do principal, encargos financeiros e outras despesas, correspondentes ao(s) empréstimo(s) que lhe foi(ram) concedido(s) e por ele utilizado(s), 

mediante a simples comprovação por meio de extratos, recibos e documentos de crédito ou avisos de lançamento na forma escriturada. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA OUTORGA DE MANDATO – Por este instrumento, o ASSOCIADO autoriza, por mandato irrevogável, a CRECE a debitar em sua conta 
de depósitos no banco previamente indicado, ou mandar descontar em sua folha de pagamento na instituição pagadora, o valor das amortizações mensais do 

crédito concedido, incluídos o principal e os encargos devidos. 
 
Parágrafo Primeiro – Também em caráter irrevogável e irretratável, o ASSOCIADO autoriza a CRECE a receber do depositante e do banco depositário de seus 

proventos informações sobre seus registros cadastrais, inclusive aqueles referentes à alteração da agência gestora de sua conta corrente. 
 



 
Parágrafo Segundo – Os mandatos outorgados nesta Cláusula continuarão a viger enquanto existir saldo devedor, mesmo que haja alteração de banco ou de 
agência depositária dos proventos do ASSOCIADO. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO CAPITAL – O ASSOCIADO obriga-se a manter como seu capital na CRECE o correspondente, no mínimo, a 2% (dois por cento) de seu 
saldo devedor. Caso o capital integralizado do ASSOCIADO não atinja aquele percentual, a CRECE fica autorizada a debitar mensalmente em sua conta corrente ou 

mandar descontar em sua folha de pagamento na instituição pagadora, as integralizações de capital necessárias a cumprir essa obrigação. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO – A CRECE pode considerar rescindido, de pleno direito, o presente Contrato, independentemente de aviso, notificação 
judicial ou extrajudicial, caso o ASSOCIADO deixe de cumprir qualquer das obrigações acordadas no presente instrumento. 
 

CLÁUSULA NONA – 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. 

 
Parágrafo Único – Caso a CRECE tenha de recorrer a procedimento judicial ou extrajudicial para cobrança ou resgate de seu crédito, o ASSOCIADO arcará com 
as custas processuais, acrescidas de honorários advocatícios que vierem a ser arbitrados em Juízo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA CESSÃO DE CRÉDITOS EM GARANTIA – Fica a CRECE autorizada a, em qualquer tempo, ceder, transferir, caucionar ou dar em 

penhor o crédito oriundo deste Instrumento, bem como ceder os direitos, títulos, garantias ou interesses seus a terceiros, na forma prevista nas Resoluções CMN 
nº 2.686 e 2.836, de 26.01.00 e 30.05.01, respectivamente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES – A CRECE fica autorizada a prestar as informações requeridas nos instru-
mentos legais, bem como a consultar e a compartilhar as informações cadastrais registradas em nome do ASSOCIADO, na forma da legislação vigente. 

 
Parágrafo Primeiro – O ASSOCIADO autoriza a CRECE a fornecer informações relativas às obrigações aqui contratadas, ou oriundas de operações de crédito que 

lhe forem concedidas, para fins de registro em quaisquer bancos de dados, cadastros de consumidores e serviços de proteção de crédito, inclusive SERASA. Autoriza, 
ainda, a formulação de consulta a esses órgãos de operações contratadas em outras instituições. 
 

Parágrafo Segundo – O ASSOCIADO autoriza a CRECE a fornecer informações sobre os débitos e responsabilidades decorrentes das operações contratadas para 
registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR e a consultar o SCR sobre eventuais informações a seu respeito nele existentes. Declara-se 

ciente de que: a) o SCR tem por finalidades fornecer informações ao Bacen para fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras 
e propiciar o intercâmbio de informações entre essas instituições, com o objetivo de subsidiar decisões de crédito e de negócios; b) poderá ter acesso aos dados 
constantes em seu nome no SCR por meio da Central de Atendimento ao Público do Bacen (CAP); c) os pedidos de correções, de exclusões e de manifestações de 

discordância quanto às informações constantes do SCR devem ser dirigidas ao Bacen ou à instituição responsável pela remessa das informações, por meio de 
requerimento escrito e fundamentado, ou, quando for o caso, pela respectiva decisão judicial; d) a consulta a quaisquer informações disponibilizadas pelas institui-

ções financeiras e registradas em seu nome, na qualidade de responsável por débitos ou garantias de operações, depende de prévia autorização. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PROVIDÊNCIAS DE COBRANÇA – Não configurará quebra de sigilo bancário a adoção, pela CRECE, de qualquer 
providência destinada à cobrança de eventuais saldos devedores inadimplidos de responsabilidade do ASSOCIADO, inclusive o repasse de dados pertinentes ao 
empréstimo a empresas especializadas contratadas para tanto. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA MUDANÇA DE ENDEREÇO – Se não houver comunicação de mudança de endereço postal ou eletrônico e telefone, serão 

consideradas como recebidas, para todos os efeitos, as correspondências e mensagens enviadas, por meio eletrônico e/ou impresso, para o último endereço do 
ASSOCIADO registrado na CRECE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO DESLIGAMENTO DO ASSOCIADO – No caso de sua exclusão, eliminação 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 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 empregatício que lhe assegurava as condições estatutárias de associação, a 
CRECE, por mandato irrevogável que lhe outorga o ASSOCIADO por este instrumento, fica autorizada a representá-lo perante 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 liquidação de 
seus débitos na CRECE. O mandato ora outorgado não exclui a faculdade prevista no “caput”. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES – As procurações e as autorizações por instrumento particular registra-
das na CRECE só serão consideradas revogadas ou canceladas, para todos os efeitos, a partir do recebimento de comunicação formal do ASSOCIADO nesse sentido.  

 
Se o mandato de procuração tiver sido outorgado por instrumento público, deverá ser revogado ou cancelado pela mesma forma, sob comunicação do Cartório à 

CRECE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VIGÊNCIA – O presente contrato vigorará por prazo indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer das partes, mediante 

prévio aviso, por escrito, com prazo de 30 (trinta) dias, e desde que não haja qualquer obrigação a ser cumprida pela parte que solicitar a rescisão. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO – O Foro deste contrato é o da Circunscrição Judiciária de Porto Alegre (RS), podendo a CRECE optar pelo foro de 
domicílio do ASSOCIADO. E por estarem certas e ajustadas, as partes assinam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas. 
 

 
Porto Alegre (RS),__________ de___________________________ de_________________. 

 
 
 

 
__________________________________                __________________________________ 

                          CRECE                       ASSOCIADO 
 
                    (Reconhecimento de firma por autenticidade) 

Testemunhas: 
 

 
______________________________             ______________________________ 

Nome:                                                                 Nome:     
CPF:                                                                    CPF:                                 
                                                                                                 


