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TAXAS PARA COBRANÇA DE DÍVIDAS INTERNACIONAIS  
 
Diferenças culturais, linguísticas e legislativas, tornam a recuperação de dívidas transnacionais mais 
complexas. A Bierens advogados de cobrança possui um time de advogados internacionais e 
paralegais das vinte maiores economias europeias, que estão localizados nos nossos escritórios em 
variados países. Em razão disto, a Bierens advogados de cobrança pode lhe oferecer as melhores 
soluções de recuperação de dívidas na Europa. Nossos advogados internacionais dominam não só 
as suas línguas maternas, mas também a língua inglesa.   

 
A. Recuperação extrajudicial de dívidas baseada no princípio ‘No Win, No Fee’ (Se não 

ganha, não paga).  
 
Abaixo, encontram-se os possíveis cenários para o seu caso: 

 
1. O devedor paga no mínimo a dívida principal  

O caso será resolvido em condições de permitir-lhe recuperar, após dedução dos nossos 
honorários, um mínimo de 85% e um máximo de 100% da dívida principal. A porcentagem 
exata dependerá da quantidade de juros e custos de cobrança que iremos recuperar do 
devedor e também da complexidade do caso. A legislação referente a este assunto varia de 
acordo com cada país. A nossa missão é recuperar o máximo de custos possíveis do 
devedor. Normalmente, recuperamos estas despesas adicionais para que na média 90% da 
dívida principal seja paga. Em muitos países da Europa Ocidental, esta percentagem atinge 
frequentemente os 100%. 
 

2. O devedor paga um montante inferior à dívida principal (por exemplo em caso de litígio 
ou de insolvência) 
Se ao final o devedor não pagar a totalidade da dívida, (por exemplo devido a litígio ou em 
casos de insolvência), cobraremos honorários em conformidade com a tabela abaixo. As 
porcentagens mencionadas serão cobradas somente sobre o valor principal da dívida que 
tiver sido pago pelo devedor, desde que nos solicitou a recuperação do seu crédito. Além 
disso, lhe cobraremos uma taxa administrativa no montante de €150,00, sem IVA, que inclui 
custos de certidões, taxas administrativas, custos de tradução e o custo de um relatório de 
crédito.  

 
Até o valor de € 25.000,00                                15% 
 
Valores até  € 50.000,00        12,5% 
 
Valores até  € 100.000,00      10% 
 
Valores superiores a                          8% 

 
 

3. O devedor não paga nada 
Caso não recuperarmos nada, apenas cobraremos a taxa administrativa no valor de €150,00 
sem IVA. Enviaremos um relatório de crédito que explicará em parte o motivo pelo qual o seu 
crédito não pôde ser cobrado (por exemplo, a situação financeira do devedor ou falência). 
Nós também lhe esclareceremos a razão pela qual não recomendamos a propositura de uma 
ação judicial, por exemplo, porque as despesas ultrapassariam os benefícios.  
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4. Dívida principal inferior a € 3.000,00 

Caso haja pagamento parcial ou total da dívida, haverá um custo administrativo adicional no 
valor de €150,00, sem IVA. Cobramos esta taxa adicional para que, mesmo que o caso seja 
de um valor relativamente baixo ele ainda seja economicamente viável.  
 

B. Recuperação judicial de dívidas 
 

1. Nosso parecer 
Se, apesar de nossas repetidas tentativas de cobrança, por escrito e por telefone, não houver 
pagamento do devedor, aconselharemos o curso de ações subsequentes. Há a possibilidade 
de aconselharmos o encerramento de um caso quando houverem informações negativas de 
crédito do devedor, ou ainda, quando os custos de uma ação superarem possívies 
benefícios. Em contrapartida, em algum dos casos, poderemos ainda lhe aconselhar a seguir 
com procedimentos sumários ou ordinários em seu próprio país ou no país do devedor. 
 
Nós sempre lhe perguntaremos, por escrito, se há o interesse em receber aconselhamento 
em relação à procedimentos judiciais. Os custos deste aconselhamento dependerão da 
complexidade do caso, mas poderão variar entre €450 a €850. Caso decida obter um 
aconselhamento jurídico, nosso time de advogados especializado em questões 
internacionais, irá pesquisar qual tribunal terá a jurisdição, qual país e qual será a lei 
aplicável. Algumas simples questões não envolverão o nosso time internacional e, nestes 
casos, o aconselhamento será de graça. Nós lhe aconselharemos qual será o procedimento 
judicial mais adequado para o seu caso. Naturalmente, também explicaremos como estes 
procedimentos legais funcionarão e quais serão os custos.  
 
 

2. Honorários em caso de decisão à revelia (o devedor não contesta)  
Antes de iniciarmos quaisquer procedimentos judiciais, serão acordados os valores dos 
honorários ou de um valor fixo, pois desta forma os custos do caso estarão sempre sob 
controle. Poderemos ainda fazer um acordo de honorários fixos, principalmente para 
procedimentos rápidos em reclamações de crédito internacionais não contestadas. Este valor 
dependerá de quais jurisdições estarão envolvidas na disputa e poderá ser, por exemplo, de 
€825.00 excl. VAT mais custos de terceiros. É claro que tentaremos recuperar o maior valor 
possível destes custos do devedor.  
 
Na maioria dos casos, se a sentença for favorável e o devedor cumprir a decisão judicial, a 
nossa expectativa é de encerrar o processo em condições de lhe permitir recuperar, após a 
dedução das nossas despesas, entre 85% a 100% da dívida principal. Esta porcentagem 
dependerá em quanto de juros e custos de cobrança o devedor ficou determinado a pagar, e 
dependerá do país onde o processo esteja em andamento. 
 
 

C. Devolução de mercadorias 
Na hipótese onde haja devolução de mercadorias após o início do caso, nós cobraremos os 
nossos honorários, segundo a tabela acima, baseado-se em 50% do valor da mercadoria.  
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TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS PARA RECLAMAÇÕES DE CRÉDITO LOCAIS E 
INTERNACIONAIS 
 

1. As taxas citadas acima não serão aplicáveis em casos onde outros intermediários, como 
escritórios de cobrança, já tiverem trabalhado no caso. 

2. Após termos enviado nossa primeira carta ao devedor, todo e qualquer valor recuperado será 
considerado como recebido pelo nosso sistema, independentemente de quem tenha feito tais 
esforços e de quando a cobrança se encerrou.  

3. Os nossos advogados especialistas em recuperação de dívidas, atuam em conformidade 
com as diretrizes determinadas pela “Association of Debt Collection Lawyers (VIA)”, de 
acordo com o código de conduta da “Dutch Law Association (NOVA)”, e o código de ética da 
“International Association of Commercial Collectors (IACC)”. 

4. A fim de agilizar as questões administrativas, ao instruir a Bierens advogados de cobrança 
para recuperar uma fatura não paga, teremos permissão para aplicar o dinheiro pago pelo 
devedor em nossa conta do cliente e para liquidar as faturas de terceiros, taxas legais e 
custos relacionados com o seu caso. Podemos ainda enviar faturas interinas a terceiros, se 
necessário. 

5. Quaisquer riscos estarão limitados aos valores pagos perante a apólice/contrato de seguro 
de responsabilidade profissional do escritório. 

6. Em caso de conflito com um cliente que não seja holandês, ficam eleitos os foros da comarca 
onde a empresa do cliente esta estabelecida, como também a Corte distrital de Amsterdam, 
para dirimir quaisquer questões e julgamento provenientes deste contrato. 

 
HONORÁRIOS DE CONSULTORIA JURÍDICA E PARA RECLAMAÇÔES CONTESTADAS 

 
A nossa sociedade de advogados se especializou no tratamento de todo o tipo de disputas e 
cobranças entre empresas, desde os pequenos créditos internacionais não contestados aos créditos 
contestados com fundamentos e que apresentam um certo grau de complexidade jurídica. Todos os 
advogados se desenvolveram em suas áreas de especialização, motivo pelo qual temos 
especialistas nos domínios de Direito da insolvência, das obrigações, dos transportes, da construção, 
dos contratos e de Direito internacional privado. Caso haja interesse em obter aconselhamento em 
qualquer uma destas áreas do Direito, poderemos acordar previamente honorários ou um valor fixo, 
para que os custos do caso estejam sempre sob controle. Tais condições também são válidas para 
reclamações que estão sendo contestadas, já que o código de conduta profissional proíbe o 
exercício da atividade baseada em “No Win, No Fee” (Se não ganha, não paga) em casos de litígio. 
Temos ainda a possibilidade de concordar com honorários baseados no sucesso da ação. 
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Acordo do cliente 

O cliente concorda pelo presente, que as reclamações para recuperação dos créditos contra os 
devedores entregues a Bierens Advogados de Cobrança, serão tratadas de acordo com os 
procedimentos acima mencionados. 
 
Nome do signatário      _______________________________________ 
 
Ao serviço da (nome da organização)   _______________________________________ 
 
Localidade (cidade)     _______________________________________ 
 
Código Postal     _______________________________________ 
 
Assinatura     _______________________________________ 
 
Data      _______________________________________ 
 
 
 

### 
 

 

 


