
 

 

 

 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI 

 INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITO 
 

 CREDOR  

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUI 

LTDA 

CNPJ 21.909.778/0001-98 

ENDEREÇO: Rua Vitorino Orthiges Fenandes, 

6123 Bairro Uruguai 

CEP: 64073-500 – Teresina-PI   

 DEVEDOR  

NOME: 

CPF:  

ENDEREÇO:  

   

Pelo presente Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Débito, têm as partes 

acima qualificadas ajustado o quanto segue: 

CLÁUSULA 1ª - O (A) DEVEDOR (A) confessa seu crédito junto ao CREDOR da quantia líquida, certa 
e exigível consubstanciada em R$ ________________________________________________,   
referente ao acordo das parcelas de abril a junho, condicionada ao pagamento de 50% (cinquenta 
por cento) do valor da mensalidade, mais juros de 1% (um por cento) ao mês, restante o saldo 
diluído nas próximas XX (XXXX) parcelas, abaixo assim discriminadas: 
 

Referência Valor Original Vencimento 
Valor 
Líquido 

Centro de Custo 

DESCREVER 
AQUI COMO 
FICARÃO AS 
PARCELAS  

    

     
     
     

     
     

     
     

     
     

     

    



 

 

     

     
     

 

     

     

CLÁUSULA 2ª - O (A) DEVEDOR (A) pagará o débito ora confessado ao CREDOR da seguinte 

forma: 

 

Valor                           Vencimento 
 
R$  
 

________/____________________/__________ 

CLÁUSULA 3ª - O não pagamento de qualquer das parcelas pactuadas, até a data do seu respectivo 

vencimento, ou seu pagamento parcial provocará automática constituição do DEVEDOR em mora 

e implicará no vencimento antecipado e integral das demais parcelas, operando-se de pleno 

direito o inadimplemento da obrigação, podendo ser realizada a cobrança do principal acrescido 

de juros de 1% ao mês, atualização monetária pelo índice INPC e multa de 2%, valendo o presente 

instrumento como Título Executivo Extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do Código de Processo 

Civil. 

Parágrafo Primeiro - O (A) DEVEDOR (A) , desde já, declara ter plena ciência que estará sujeito a 

protesto e a inserção de seu nome e/ou de seu eventual garantir ou responsável financeiro junto 

aos órgãos de proteção ao crédito. 

Parágrafo Segundo - O CREDOR poderá, a qualquer momento, transferir, dar em caução e penhora 

os direitos creditórios dos títulos correspondentes as parcelas vencidas ou vincendas junto a 

Instituição ou Agente Financeiro, constituindo a assinatura deste contrato como concordância 

para todos os fins, nos termos do art. 286 e seguintes do Código Civil. 

CLÁUSULA 4ª – O (A) DEVEDOR (A) declara expressamente estar ciente dos termos da Lei n. º 

9.870/99, que prevê expressamente a desobrigação do CREDOR em efetivar sua renovação 

semestral de matrícula se verificados débitos oriundos do serviço educacional contratado, a qual 

ficará necessariamente condicionada à quitação integral do presente acordo e de quaisquer 

mensalidades não cobertas por este instrumento. 

CLÁUSULA 5ª – O DEVEDOR (A), desde já declara ter plena ciência, que os valores postergados 

para pagamento no final do curso, descritos na cláusula 1ª (primeira), são os valores de débito 

atual, e serão devidamente atualizados pela taxa Selic no momento em que for realizada a sua 

liquidação. 

 

 



 

 

 

 

 

CLÁUSULA 6ª - As partes elegem o foro da Comarca de Teresina-PI, para dirimir quaisquer dúvidas 

oriundas do presente contrato. 

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes e testemunhas assinam o presente 
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor. 

 Teresina(PI), __________ de___________________________de 2020. 

 

 

 

NOME DO ALUNO: 

CPF:  

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUÍ LTDA DO PIAUI LTDA 

CNPJ: 21.909.778/0001-98 

 

 

 
ASSINATURA DO FIADOR  

Testemunhas: 

 

 
CPF/MF CPF/MF 


