
 

  
 

TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA (RESOLUÇÃO N° 1.128/2020) 

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS – CREA-MG, Autarquia 

Federal instituída nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966, inscrita no CNPJ: 17.254.509/0001-63; com 
sede na Avenida Álvares Cabral, nº 1600, bairro Santo Agostinho, nesta capital, doravante denominado CREA-MG, 
neste ato representado por seu funcionário investido nos poderes para este fim, e de outro 
lado______________________________________________________________________________,CPF/CNPJ: 
____________________________,domiciliado:________________________________________________________
_____________________________________________, doravante denominada(o) DEVEDOR, considerando o 
permissivo previsto na Resolução Confea nº 1128/2020, acordam o seguinte: 
 
1 – O DEVEDOR reconhece que o CREA-MG é credor, na data de ____/___/____, da quantia de 
R$______________________________________________________________________ referente a(s) anuidade(s) 
dos exercícios de :_______________________________________, e/ou ao (s) seguinte (s) Auto (s) de Infração– 
AIN discriminados:__________________________________, devidamente corrigidas e acrescidas dos encargos 
devidos até esta data e de honorários advocatícios,( em caso de débitos em Execução Fiscal).  
 
2 – O (A) DEVEDOR (A), na melhor forma de direito, em caráter irrevogável e irretratável, compromete-se a pagar o 
total do débito estipulado no item 1 em ______ ( __________) parcelas mensais, iguais e sucessivas, cujo vencimento 
dar-se-á no último dia de cada mês, contados a partir da data da assinatura desse termo. 
 
3 – O não pagamento da parcela única (se à vista) ou de 2 (duas) parcelas consecutivas ou de 3 (três) alternadas, se 
parcelado, implica o cancelamento do acordo, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, se houver, e a retomada 
das medidas administrativas e judiciais cabíveis, independente de prévia notificação, apurando-se o saldo devedor das 
parcelas remanescentes, atualizado monetariamente até a data do recolhimento, com os devidos acréscimos legais. 
 
 4 – Fica estipulada multa de 5% (cinco por cento) sobre o saldo, em caso de descumprimento do acordo por parte do 
devedor. 

5 – O (A) DEVEDOR (A) reconhece como líquida e certa a dívida confessada, que o não pagamento de qualquer 
parcela autoriza o registro da dívida perante o Tabelionato de Protesto de Títulos, nos termos do parágrafo único do 
art. 1º da Lei nº 9.492, de 1997, podendo ainda ser encaminhada para cobrança judicial ou dado prosseguimento à 
Execução Fiscal, se já ajuizada. 

6 - Fica convencionado entre as partes que o não pagamento pelo DEVEDOR de qualquer das parcelas nos 
vencimentos estipulados implicará a imediata rescisão deste Termo. 

7 - As partes expressamente reconhecem que este instrumento é revestido dos requisitos de um ato jurídico perfeito, 
celebrado por agentes capazes, objeto e forma lícitos, sendo que eventual abstenção do CREDOR na exigência de 
alguma das faculdades que o presente acordo lhe outorga não importará na renúncia desses seus direitos.  

Parágrafo único:  A assinatura do presente Termo importa em confissão definitiva, irrevogável e irretratável do 
débito, implicando inclusive em novação da dívida, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos arts. 
389 e 395 do Código de Processo Civil e arts. 360, I, e 364 do Código Civil. 

8 – O devedor declara ciência de que os dados fornecidos são exclusivamente para preenchimento deste termo. Os 
dados serão armazenados pelo Crea-MG de forma segura, apenas com a finalidade de manter histórico de atividades 
realizadas e sem hipótese de transmissão a terceiros, conforme Lei Nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD). 

9 – Fica eleito o foro da cidade de Belo Horizonte/MG, para dirimir eventuais questões emergentes deste Termo.  

10 – O presente Termo é lavrado em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, assinado pelo (a) DEVEDOR (A), ou por 
seu procurador, e pela autoridade administrativa competente, juntamente com as testemunhas abaixo firmadas, para 
que produza os efeitos legais e jurídicos. 

 Belo Horizonte, ________ de ________________________ de ___________. 

 

Assinatura das partes: 

 
 

  

DEVEDOR CREDOR 

 
 Testemunhas (nome legível e C.P.F):  

 

1 _________________________________________2 _________________________________________  

CPF:                                                                                CPF: 


