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INCLUSÃO/
EXCLUSÃO       

INCLUSÃO/
EXCLUSÃO > SPC       

>> Para realizar inclusões/exclusões no 
sistema, selecione no painel de controle 

a opção “Inclusão/Exclusão”. Estarão 
disponíveis as opções: SPC, Cheque Lojista 

e Crédito Concedido. 

>> Esta funcionalidade destina-se a 
inclusão e exclusão de Registros de 
Inadimplência oriundos de contratos, 
notas promissórias, carnês, entre outros. 
Para incluir um registro de SPC no sistema:  



>> Volte ao painel de controle
>>C lique na opção SPC (INC/EXC)

>> Novo
>> Clique em inclusão/exclusão 



>> Insira os dados da Inadimplência: 

• Data do vencimento – Informe a data de vencimento da 
compra. 

• Data da compra/contrato – Informe a data em que a compra 
foi efetuada. 

• Tipo de devedor – Informe o tipo de devedor: comprador, 
fiador ou avalista. 

• Contrato – Informe o número do contrato (notas 
promissórias, carnês, entre outros). 

• Valor do débito – Informe o valor do débito, correspondente 
ao contrato incluído. 

• Natureza da inclusão – Informe a natureza (segmento) do 
associado. 

Em seguida aparecerá a tela inclusão dos dados do cliente.

INCLUSÃO



O registro depois de incluído ficará 
“hibernando” no sistema por 13 dias, 
tempo necessário para que a carta de 
notificação seja emitida e postada ao 
consumidor, e para que ele efetue a 
regularização. 

Durante este período, o registro não 
será mostrado em consultas. Caso 
ocorra o pagamento pelo consumidor, 
o cancelamento deverá ser efetuado >> Após terminar de preencher os dados obrigatórios, 

imediatamente.
clique em incluir. 

INCLUSÃO



PARA EXCLUIR 
UM REGISTRO 

DE SPC NO 
SISTEMA:      

>> Clique no icone Inclusão/exclusão.



>>C lique na opção SPC (INC/EXC)

 

>> Clique em manutenção

EXCLUSÃO

>>C lique no registro de SPC localizado. 



• Registros incluídos e excluídos no mesmo dia não 
gera comprovante de notificação. 

• Até 20 registros (SPC ou Cheque) efetuados no 
mesmo dia, para o mesmo consumidor, sendo 
provenientes do mesmo associado, gera uma única 
carta de notificação. 

• Não é possível alterar um registro incluído no 
sistema. Se alguma informação estiver divergente, 
será necessário a exclusão do registro e a realização 
de uma nova inclusão com as informações devidas. 

• A prescrição do registro é contada pela data 
de vencimento do débito, após esta data o 
cancelamento é efetuado automaticamente pelo 

>> Informe o motivo da exclusão e clique em excluir.

sistema.
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