
TERMO DE RECONHECIMENTO,
CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA

Pelo presente instrumento  o cliente  abaixo qualificado,  doravante designado “DEVEDOR” e a  Companhia  de
Saneamento do Paraná – SANEPAR, com inscrição no CNPJ/MF nº  76.484.013/0001-45,  com sede  na Rua
Engenheiros Rebouças,  nº 1.376, na cidade de Curitiba-PR, firmam o presente  Termo de Reconhecimento,
Confissão e Parcelamento de Dívida, em conformidade com os termos adiante expostos:

Matrícula:  Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Domiciliado a:  Nº:

Município:  Estado:  

Documento de identificação:

CLÁUSULA 1ª

O DEVEDOR firma o presente termo na presença das testemunhas abaixo, declarando por este ser DEVEDOR a
SANEPAR e reconhece a dívida como líquida e certa, comprometendo-se a quitá-la conforme descrições:
Valor total da dívida: R$ ,

( ).

Referente a débitos pendentes no intervalo do(s) mês(es):

Comprometendo-se a quitá-la com um pagamento à vista de: R$ , 

( ) 

e o saldo em  parcela(s) mensal(is), sendo a primeira parcela no valor de: R$ , 

( ) 

e as demais no valor de: R$ , 

( ) 

em conta(s) futura(s).

Parágrafo 1º – Havendo mudança de responsabilidade de pagamento na matrícula previamente acordada para
inclusão  dos  débitos,  o  DEVEDOR  se  compromete  a  informar  a  SANEPAR  a  nova  matrícula  sob  sua
responsabilidade para inclusão das parcelas restantes.

Parágrafo  2º  – Caso  o  DEVEDOR não  cumpra  o  contido  no  Parágrafo  anterior,  estará  sujeito  às  sanções
previstas na Cláusula 3, Parágrafo 2, sendo que a SANEPAR fica desde já autorizada a lançar eventual dívida
remanescente  (inclusive  acessórios)  na  conta  vinculada  ao  novo  imóvel  em que  for  encontrado  residindo  o
devedor.

CLÁUSULA 2ª

O DEVEDOR reconhece este termo como título executivo, na forma do artigo 784, itens II e III, do Código do
Processo Civil de 2015 para efeito de cobrança de todos os valores, inclusive aqueles apurados mediante simples
cálculos aritméticos.
 
CLÁUSULA 3ª

O  DEVEDOR declara  estar  ciente  de  que  a  falta  de  pagamento  da  dívida  ora  confessada,  caracterizará  o
desinteresse  na  continuidade  do  fornecimento  de  água,  podendo  a  SANEPAR  desativar  a  ligação,  em
conformidade com a Resolução 003/2020 – Regulamento de Serviços Básicos de Saneamento do Paraná ou outro
instrumento que venha o substituir e Leis Federais 8.987/95 e 11.445/07 ou outras leis que venham a substituí-las.

Parágrafo 1º – O pagamento de qualquer das parcelas mensais  após o respectivo vencimento,  implicará no
acréscimo de juros de mora de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por dia de atraso até a data de
pagamento, de correção monetária mais multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da conta.

Parágrafo 2º – O inadimplemento de duas parcelas, consecutivas ou não, acarretará no vencimento antecipado
de todas as demais parcelas residuais, valor este que será corrigido e acrescido de multa equivalente a 2% (dois
por cento) do valor total da dívida previsto na Cláusula 1ª também devidamente atualizado pelos juros de mora.

IA/COM/0475-004 página 1 de 2



TERMO DE RECONHECIMENTO,
CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA

Parágrafo 3º – A critério da SANEPAR, a dívida ora confessada poderá ser levada a cobrança judicial quando,
então, será acrescida de custas e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), a ser pago pelo DEVEDOR.

CLÁUSULA 4ª

O DEVEDOR declara estar  ciente  de que não constituirá  novação a abstenção por  parte  da SANEPAR, no
exercício de qualquer dos seus direitos ou faculdades, nem tampouco a tolerância de atrasos no cumprimento de
qualquer das obrigações ora assumidas.

CLÁUSULA 5ª

As  partes  convencionam  a  aplicabilidade  da  Resolução  003/2020  –  Regulamento  de  Serviços  Básicos  de
Saneamento do Paraná ou outro instrumento que venha o substituir  para o presente acordo, inclusive com a
possibilidade de interrupção do abastecimento em caso de inadimplemento.

CLÁUSULA 6ª

Através do pagamento e do recebimento da presente quantia, o cliente e a SANEPAR declaram-se satisfeitos para
nada mais reclamar em tempo algum, referente aos valores acima referidos, servindo este termo como quitação
plena,  em caráter  irrevogável  e irretratável.  Por  ser  expressão da verdade,  firmo o presente para sua plena
eficácia administrativa e jurídica.

CLÁUSULA 7ª

O foro da comarca de Curitiba, Paraná, é o competente para dirimir  as questões oriundas deste instrumento,
inclusive para a ação de execução, podendo a SANEPAR optar pelo foro de domicílio do devedor.

Assim, por estarem as partes em comum acordo, datam e assinam o presente Termo em duas vias de igual teor,
para que produza os seus efeitos legais, sendo uma via para o DEVEDOR e a outra para a SANEPAR.

, de de .

___________________________________________________________________
 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR

___________________________________________________________________
CLIENTE

______________________________________ ______________________________________
 TESTEMUNHA  TESTEMUNHA

 RG:  RG:
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