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TERMO DE PARCELAMENTO, CONFISSÃO E PAGAMENTO DE DÍVIDA 

 

               (   ) PROPRIETÁRIO (   ) COMPROMISSÁRIO (   ) POSSUIDOR  

                                     (   ) TERCEIRO   (    ) LOCATÁRIO  

 

Nome/Razão Social: ______________________________________________________________________,  

portador da Cédula de Identidade – RG nº __________________________________________________ e do 

CPF/ CNPJ/MF nº _______________________________________________________________________ 

ou , residente e domiciliado(a)/ com sede na 

Rua/Estrada/Av.__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________, nº _____________, Bairro 

____________________________________________________, na Cidade de 

________________________________________________, CEP:________________________________, 

Telefone(s):_____________________________________________________________________________,                             

E-mail: _______________________________________________________________________________.  

 

Aposentado(a), Pensionista ou Loas:  Sim (   )   Não (   ) 

Número do Benefício: _________________________________________________________ 

 

Procurador do requerente (se for o caso): 

________________________________________________________________________________ 

CPF/CNPJ nº ___________________________________________, com endereço na Rua/Av. 

___________________________________________________________, nº _________, Bairro 

______________________, Cidade de _______________________________________, CEP: 

____________________. 

 

  Venho, perante a Prefeitura de Franco da Rocha, além de CONFESSAR e RECONHECER a 

dívida no valor expresso no Extrato de Débito anexo1, FIRMAR, nos termos do artigo 190 do Código de 

Processo Civil, o presente NEGÓCIO JURÍDICO-PROCESSUAL.  

DECLARO ciência quanto à existência do(s) processo(s) judicial(ais) de nº 

_____________________________________________________, que visa(m) à cobrança dos referidos 

débitos, em todos os seus termos, sobretudo quanto à possibilidade de me defender judicialmente, suprindo, 

portanto, qualquer vício ou eventual ausência de citação do qual preceituam os arts. 238 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Para tanto, recebi a contrafé do(s) processo(s). 

 
1  Nos termos do artigo 85, §19º do Código de Processo Civil de 2015 e artigo 562, “caput” e §1º da Lei Complementar 

Municipal nº 251/2016, nos acordos realizados pelo Município, haverá a incidência de honorários judiciais ou extrajudiciais, 

pertencentes aos Procuradores Municipais. 
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  Havendo necessidade, AUTORIZO a minha INCLUSÃO nos cadastros da Prefeitura, na 

qualidade de atual proprietário, compromissário ou possuidor do imóvel, e no pólo passivo da demanda fiscal, 

assumindo total responsabilidade sobre a dívida. 

  CIENTE que a presente confissão de débito, efetuada nos termos dos artigos 389, 393 e 395 

do Código de Processo Civil, é irrevogável, irretratável e importa no reconhecimento do débito respectivo, na 

desistência de impugnações, defesas e recursos interpostos na esfera administrativa e/ou judicial, bem como 

na desistência de eventuais embargos à execução ou quaisquer outras medidas judiciais pelo devedor. 

  AUTORIZO, caso tenha ocorrido penhora online de ativos financeiros ou 

bloqueio/indisponibilidade de bens em razão de cobrança judicial, o levantamento de todos os valores para 

fins de abatimento da dívida, bem como, se for o caso, a manutenção do bloqueio de veículo(s) apenas para 

alienação/transferência (liberando-o para fins de licenciamento), enquanto não houver o adimplemento 

integral do débito. CIENTE que eventual suspensão da execução não importará na liberação de nenhuma das 

garantias existentes, nem na desconstituição das penhoras já efetivadas, salvo se estiverem em excesso. 

  CIENTE que o parcelamento será considerado descumprido, independente de qualquer aviso 

ou notificação, e a dívida será exigida, pelo ENTE PÚBLICO, no valor total do saldo remanescente, no valor 

originário, acrescidos de novos honorários advocatícios, nas hipóteses de não pagamento da entrada prévia ou 

não pagamento de três parcelas, consecutivas ou não (art. 17, Lei Complementar nº 325/2019).  

  Declaro CIÊNCIA, também, das regras de pagamento e extinção das obrigações previstas 

nos artigos 304 e seguintes do Código Civil. Estou CIENTE de que, não possuindo justo título sobre o 

imóvel, havendo o cancelamento do parcelamento a pedido do devedor originário, os valores pagos para a 

Prefeitura não serão restituídos, constituindo-se mera liberalidade em favor do real proprietário/devedor. 

  Estou CIENTE que, a qualquer tempo, poderei ser intimado ou contatado para prestar 

informações, documentos ou esclarecimentos complementares em relação à celebração deste NEGÓCIO 

JURÍDICO PROCESSUAL, caso se constate qualquer irregularidade, inexatidão ou inveracidade das 

informações prestadas, devendo também, sempre que solicitado, apresentar cópia dos comprovantes de 

pagamentos efetuados. 

  POR ASSIM SER e ciente de que a formalização do pagamento/parcelamento da dívida 

acarretará, se houver processo(s) judicial(ais) a ela vinculado(s), a apresentação de petição para a suspensão 

ou extinção do crédito tributário (art. 151, VI ou art. 156, I, CTN, conforme o caso), requeiro, expressamente 

e nos termos do que prevê a legislação municipal de regência, o deferimento do parcelamento/pagamento da 

dívida. 

  Por ser expressão da verdade, firmo o presente e assumo todas e quaisquer responsabilidades 

civis e criminais pela veracidade das informações prestadas. 
Artigo 299 do Código Penal – Falsidade ideológica 

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com fim de prejudicar direito, criar obrigação ou 

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 
Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, 

se o documento é particular. 
 

  E por estar de acordo assino, o presente instrumento, em duas vias de igual teor. 
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Franco da Rocha, ______ de ____________________ de 20____. 

 

Devedor: ____________________________________________  

 (nome por extenso e assinatura) 

 

 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FORMALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DE IPTU  

 

( PESSOA FÍSICA ) 

 

 

DOCUMENTAÇÃO 

EXIGIDA 

PROPRIETÁRIO POSSUIDOR COMPROMISSÁRIO  TERCEIRO 

1. Cópia do RG e CPF. 

+ Procuração (se estiver 

representando o  proprietário, 

compromissário ou possuidor) 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

2. Cópia da Matrícula do 

Imóvel em nome do 

requerente ou certidão do 

imóvel. 

 

X 

 

   

3. Cópia da Matrícula do 

Imóvel com seu nome ou 

sucessão de posse. 

   

X 

 

4. Cópia do Contrato de 

compra e venda com firma 

reconhecida (deve constar o 

nome do proprietário. 

  

 

X 

  

4.Cópia do Comprovante de 

residência no nome do 

requerente do último mês 

(conta de água, luz etc). 

 

X 

 

X 

 

X 

 

x 
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FORMALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO  

(PESSOA JURÍDICA) 

 

DOCUMENTAÇÃO 

EXIGIDA 

SÓCIO-GERENTE PROCURADOR 

1. Cópia do Contrato 

social/Estatuto social da 

empresa/Qualquer 

documento referente à 

constituição da empresa. 

 

 

 

X 

 

 

X 

2. Procuração (se 

estiver representando a 

empresa). Obs.: a 

procuração deve constar 

expressos os poderes 

para realizar a confissão 

e o parcelamento da 

dívida. 

 X 

3. Cópia do RG e CPF. X X 

4. Copia do  

Comprovante de 

 

X 
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residência do sócio 

(conta de água, luz etc). 

 


