
TERMO DE ADESÃO FEIRÃO “LIMPE SEU NOME NA PRAÇA” 
 

 
DAS PARTES 

 

ADERIDO: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TRÊS CORAÇÕES (ACETC) 

ADERENTE: 

    EMPRESA             

C  CONTATO  

 

A empresa associada acima identificada, exercendo de maneira plena o exercício de 

suas vontades, declara ter lido e estar ciente das disposições estabelecidas no presente 

termo, pelo qual adere à Campanha “LIMPE SEU NOME NA PRAÇA”, nos seguintes 

termos. 

 
DO OBJETIVO 

Cláusula 1ª. À Campanha tem como objetivo a oportunidade da empresa associada, 

ora aderente, em obter à recuperação/renegociação de seus créditos junto aos 

consumidores em geral. 

 
DO LOCAL 

Cláusula 2ª. À Campanha ocorrerá na sede da ACETC, na Praça dos Ferroviários, nº. 07, 

Centro, Três Corações/MG, em local adequado, onde à ACETC montará estrutura de 

atendimento aos consumidores e aos seus associados. 

 
DO PERÍODO E HORÁRIO 

Cláusula 3ª. À Campanha será realizada no período de 25 a 29 de novembro de 2.019, 

das 09h às 18h. 

 

DOS CUSTOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

Cláusula 4ª. A adesão à Campanha é livre de taxas. Todavia, qualquer despesa 

advinda da negociação entre a empresa associada, ora aderente, e o seu consumidor 

devedor, ficará a cargo daquela. 

 
Cláusula 5ª. Considerando que no período da Campanha (25/11/2019 a 30/11/2019) a 

ACETC disponibilizará advogados do seu Departamento Jurídico, que realizarão o 

acompanhamento completo das negociações, atuando em favor das associadas, a 



empresa aderente, pagará, a título de honorários advocatícios, o percentual de 20% 

(vinte por cento) sobre os valores efetivamente recebidos. 

 
Cláusula 6ª. O pagamento dos percentuais, a título de honorários advocatícios, será 

realizado ao final da Campanha, sobre os valores brutos obtidos através das cobranças 

realizadas, somente no caso de êxito. Os repasses serão efetuados diretamente a 

ACETC. 

 
DAS CONDIÇÕES FINAIS 

Cláusula 7ª. À Associação Comercial e Empresarial de Três Corações (ACETC) prestará 

todo o suporte à empresa associada, ora aderente, compreendendo, especialmente, o 

acompanhamento do Departamento Jurídico. 

 
Cláusula 8ª. Para operacionalizar os procedimentos da Campanha, à empresa 

associada, ora aderente, deverá informar o nome de um funcionário e seu respectivo 

contato telefônico, que esteja apto para tal encargo e autorizado a realizar todas as 

negociações, que serão intermediadas pelo Departamento Jurídico da ACETC. 

 
Cláusula 9ª. À empresa associada, ora aderente, deverá fornecer a ACETC uma lista 

dos seus devedores, devidamente discriminada com o nome completo, documento de 

CPF e o valor do débito existente. Na oportunidade, deverá também, informar os 

descontos que irão ofertar, em percentual. 

 
Cláusula 10ª. O recebimento dos créditos junto aos devedores compete exclusivamente 

à empresa associada, ora aderente, a qual deverá apresentar a ACETC relatório 

discriminativo do efetivamente recebido e o a receber. 

 
Cláusula 11ª. Eventuais recebimentos e negociações (leia-se: cobrança de juros, multas, 

descontos, prazos, etc.) ficarão exclusivamente a critério da empresa associada, ora 

aderente, não cabendo a ACETC qualquer ingerência. Todavia, deve comprometer-se 

a oportunizar condições especiais de pagamento/negociações, considerando o objeto 

da Campanha a qual está aderindo. 

 
Cláusula 12ª. É de responsabilidade única e exclusiva da empresa associada, ora 

aderente, a alimentação do sistema, isto é, de promover a exclusão do nome do 

consumidor do banco de dados do Serviço Central de Proteção ao Crédito, 

administrado pela Boa Vista Serviços, quando houver a satisfação integral ou parcial do 



crédito, o que será observado de acordo com o que foi ajustado entre as partes 

pactuantes. 

 
Cláusula 13ª. A empresa associada, ora aderente, deverá realizar a exclusão do nome 

do consumidor do sistema no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas). 

 

Cláusula 14ª. A ACETC não se responsabiliza pela não exclusão do nome do consumidor 

no prazo acima mencionado ou pela inscrição indevida junto aos Órgãos de Proteção 

ao Crédito pela empresa associada, ora aderente, nem pela realização de cobrança 

de dívidas já pagas, ou em valores incorretos. Os ônus e obrigações decorrentes da 

realização das cobranças em duplicidade ou repetidas por equívoco da empresa 

aderente ficarão a cargo desta. 

 
Cláusula 15ª. Caso a ACETC venha a ser demandada extrajudicial ou judicialmente em 

função da realização, manutenção, baixa e exatidão das cobranças e inscrições nos 

Órgãos de Restrição de Crédito, de responsabilidade da empresa associada, ora 

aderente, caberá àquela direito líquido e certo de regresso, sem prejuízo de 

indenização por perdas e danos correspondentes e denunciação da lide, nos moldes 

da legislação pertinente. 

 
Cláusula 16ª. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Três Corações/MG, 

para o fim de dirimir qualquer litígio oriundo do presente termo, adotando toda a 

legislação civil aplicável. 

 
E, para firmeza e como prova de assim haverem contratado, as partes assinam de 

comum acordo este Instrumento de Contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma. 

 
Três Corações/MG,       de  de 2019. 

 

 
 

 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TRÊS CORAÇÕES 

 

 

 

 
ADERENTE/ASSOCIADA 


