
 

 

TERMO DE ADESÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA 
 
 

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS – RESOLUÇÃO Nº. 1.118/2019, DO 
CONFEA 

 
Ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – Crea/PR; 

 
____________________________________ (nome do devedor),   nº. __________, CPF/CNPJ 
nº. __________, residente e domiciliada/com sede na 
____________________________________ , neste ato representado por (se houver) 
(____________________________________) administrador/sócio gerente; 
(____________________________________) procurador; RG nº. __________, CPF n. 
__________, residente e domiciliado na ____________________________________, 
requer, com fundamento nos artigos 2º e 3º da Resolução nº. 1.118/2019, do Confea, a ADESÃO 
ao Programa de Recuperação de Créditos de sua dívida constituída dos débitos abaixo 
discriminados, na seguinte modalidade: ☐ Liquidado integralmente, em parcela única, com redução de até 90% (noventa por cento) 
dos juros de mora; ☐ Parcelado em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, com redução de até 60% 
(sessenta por cento) dos juros de mora; ☐ Parcelado em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, com redução de até 40% 
(quarenta por cento) dos juros de mora; ☐ Parcelado em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, com redução de até 
30% (trinta por cento) dos juros de mora. 
 

NÚMERO DO PROCESSO/AUTO DE INFRAÇÃO OU ANUIDADE 

 

 

 

 
O (A) requerente CONFESSA, de forma irrevogável e irretratável, os débitos indicados neste 
ato para compor o programa, nos termos dos art. 389 e art. 395 da Lei nº 13.105, de 16 de 
março de 2015 - Código de Processo Civil, renunciando expressamente a qualquer contestação 
ou impugnação quanto ao valor e à procedência da dívida, assumindo integral responsabilidade 
pela sua exatidão, ficando  ressalvado ao Crea-PR o direito de apurar, a qualquer tempo, a 
existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste requerimento, ainda que relativas 
ao mesmo período; 
 
DECLARA estar ciente de que o deferimento do requerimento ficará condicionado à assinatura 
do presente Termo de Parcelamento de Créditos; 
 
DECLARA estar ciente de que a ausência do pagamento da primeira prestação ou de assinatura 
do presente Termo de Parcelamento importará no indeferimento do requerimento 



 

 

independentemente de qualquer comunicação, com o prosseguimento da cobrança da dívida; e 
 
DECLARA, por último, a aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas pela 
Resoluão nº. 1.118/2019, do Confea. 
 
Cláusula Primeira. O DEVEDOR, renunciando expressamente a qualquer contestação quanto 
ao valor e à procedência da dívida, assume integral responsabilidade pela sua exatidão, ficando, 
entretanto, ressalvado ao Crea-PR, o direito de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras 
importâncias devidas e não incluídas neste termo, ainda que relativas ao mesmo período. 
 
Cláusula Segunda. A dívida constante deste instrumento é definitiva e irretratável, sendo 
ressalvado aos órgãos de execução do Crea-PR o direito de sua cobrança na hipótese de 
descumprimento das obrigações assumidas pelo DEVEDOR. 
 
Cláusula Terceira. O DEVEDOR declara-se ciente de que, para efeito deste parcelamento, os 
débitos nele incluídos foram atualizados mediante a incidência dos demais acréscimos legais 
devidos até a data da consolidação, anuindo com o montante apurado. 
 
Cláusula Quarta. Implicará a rescisão deste parcelamento, a exigibilidade imediata da 
totalidade do débito confessado e ainda não pago: 
 

I. Infração de qualquer das cláusulas deste instrumento; 
II. A falta de pagamento de qualquer das parcelas; 

 
Cláusula Quinta. O DEVEDOR poderá, a qualquer tempo, durante o período ajustado para a 
quitação da dívida, solicitar o pagamento antecipado da integralidade do saldo DEVEDOR. 
 
Cláusula Sexta. O DEVEDOR se compromete a informar eventual alteração de seu endereço ou 
endereço de e-mail ao Crea-PR, reputando-se válidas as notificações encaminhadas para o último 
endereço ou endereço de e-mail por ele declinado. 
 
E, por estarem assim acertados e de acordo, firmam o presente Termo de Adesão e Parcelamento 
da Dívida, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, todas assinadas e rubricadas, para um só 
efeito. 
 
LOCAL: 
 
DATA: ___/___/____. 

 

 

Robson Roberto Arbigaus Rothbarth 
Procurador do Crea-PR 

                          OAB/PR 53.597 

Assinatura do Devedor 


