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"NOSSA FORÇA ESTÁ NA ÉTICA." 
“rmé,:rEIS t  ESULTAX n, Só COM CORRETOR CONTRATADO." 

ATO IV 004/2018 

"Ad-referendum" 

Estabelece programa e regras para concessão de 
descontos, parcelamentos e desloca o atendimento a 
inadimplentes de débitos preferencialmente anteriores ao 
exercício do ano corrente. 

O Presidente do Conselho Regional de Corretores de !móveis — 13° 
Região/ES, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 6°, inciso I do Regimento, e na 
conformidade do que dispõe o artigo 17, inciso !X da Lei 6.530/78, cic o artigo 16, inciso X!!! do 
Decreto n° 81.871/78, artigo 1°. da Resolução-COFECI n. 13/78 e art. 8°, inciso I e V do Regimento 
Interno em vignr; 

CONSIDERANDO a atual estrutura e organização do setor de recursos 
humanos do órgão, limitada para o atendimento de inadimplentes que desejam maior transigência no 
parcelamento e desconto de anuidades; 

CONSIDERANDO a disposição e necessidade do órgão em proporcionar 
facilidades, observadas as regras legais, para que o maior número de profissionais inadimplentes 
com o limão possa vir a cumprir com suas obrigações refletindo positivamente no orçamento-
programa do exercício; 

CONSIDERANDO a disponibilidade encontrada para assinatura de convênio 
com Câmaras de Mediação. Conciliação e Arbitraaem conforme certame COFECI n. 001/2017 e 
Resolucão-COFECI n. 1.401/2017; 

CONSIDERANDO que em alguns estados as justiças federal e estadual estão 
indeferindo o ajuizamento de pedido, referente a crédito inferior à 04 (quatro) vezes o valor cobrado 
de anuidade por pessoa registrada e, ainda, extinguindo as ações de execução fiscal nas quais, em 
cinco anos, não tenham sido encontrados bens que possam garantir ou satisfazer o débito, além da 
condenação em honorários no caso de prescrição, regulada pela Resolução-COFECI n. 1.167/2010; 

RESOLVE: 

Art. 1°. — As negociações e os recebimentos de todo e qualquer débito que 
se refira a exercidos financeiros de anos preferencialmente anteriores ao corrente, serão feitos 
em local exclusivo, fora da sede do óroão  mediante assinatura de convênio e avenças com 
instituição respeitada com atuação na Conciliação, Mediação e no futuro Arbitragem também que 
tenha estrutura e pessoal condizente a dar suporte para convites/notificações e atendimentos de 
inadimplentes; 

Art. 2°. — O CRECI-ES designará por portaria um funcionário e/ou prestador 
r  de serviços especializado como responsável para representá-lo, coordenar e acompanhar os il  

trabalhos junto à instituição conveniada para atendimentos e negociações e que poderá delegar suas 



funções por regulamentação posterior e deverá assinar todos os acordos e termos lavrados ao menos 
na via que for do órg5o; 

Art. 3°. - O responsável pelo acompanhamento dos trabalhos junto à 
instituição conveniada, poderá transigir ao máximo permitido pelas normas vigentes, em especial no 
previsto neste ATO e nas Resoluções-COFECI n. 328/92, 1.056/07, 1.167/10 e 1.177/10; 

Art. 4°. — Poderá ser concedido ao devedor de débitos equivalentes a 04 
(quatro) anuidades ou mais, até o máximo de quatro parcelas acumuladas por equivalência de cada 
ano de débito, sempre respeitando o valor mínimo da parcela que não poderá ser inferior a 25% do 
valor da anuidade corrente; 

Parágrafo primeiro — Nas negociações administrativas para o recebimento 
de valores referentes a honorários, estes serão sempre de 10% sobre o valor recebido e somente 
para débitos já ajuizados, já as custas judiciais serão sempre equivalentes a 1% do valor ajuizado, 
sendo que ambos serão computados somente da última parcela para a anterior; 

Parágrafo segundo — Toda e qualquer negociação deverá ser 
efetivada/concretizada através da assinatura de TCD — Termo de Confissão de Divida, devendo o 
órgão, imediatamente após o pagamento da primeira parcela do TCD, adotar as providencias junto á 
ASSEJUR — Assessoria Jurídica para que seja peticionado no processo em curso com pedido de 
SUSPENSÃO até que se cumpra todo o TCD e pedido de liberação de dinheiro, a caso bloqueado 
pelo BACEN.JUD; 

Art. 5°. — Aperfeiçoar e padronizar um novo modelo de Termo de Confissão 
de Dívida - TCD para quem não teve dinheiro retido pelo convênio do judiciário com o sistema 
BACEN.JUD e outro modelo para quem teve quantia retida a esse título, respectivamente 
conforme anexo 01 e 02.  

Art. 6°. — Será fornecida pelo órgão a instituição conveniada uma ou mais 
planilhas com cálculo automático de parcelas, que dependerá do lançamento dos débitos e deverá 
ser dado treinamento, a fim de evitar equívocos de lançamentos e recebimentos, com atualizações 
da tabela todo dia 15 (quinze) de cada mês; 

Art. 7°. — A conveniada terá acesso ao sistema de confecção e impressão de 
boletos bancários em nome do órgão, limitado o uso as destinações do convênio, e sempre sendo 
sacador o CRECI-ES, devendo todo e qualquer pagamento ser precedido da assinatura de TCD e a 
emissão de boleto bancário, nunca sendo permitido o recebimento em espécie ou outro meio que não 
seja de crédito direto via banco ou aplicativo autorizado; 

Art. 8°. — Deverá ser divulgado esse programa de incentivo a regularização 
profissional através dos meios que o órgão possuir e todo teor do convênio com a instituição 
conveniada, bem como o local e contato para maiores esclarecimentos do programa deverão constar 
do site institucional do CRECI; 

Art. 9°. - Este ATO entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em 
contrário. 

Vitória/ES, 20 de Abril de 2018. 

ANTÔNIO ALBERTO COUTINHO 
Presidenteem Exe ício 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - 13° REGIÃO/ES 

Defende a sociedade e o consumidor dos falsos corretores e maus profissionais!!! 
Sede "Paulo Leonidio Storch" 

Av. Hugo Viola, n° 700 - Jardim da Penha - Vitória/ES - CEP 29060-420 - Te!: (27) 3314-0066 

Horário de Atendimento: 08:00 às 17:00 - Site: wwbv.crecfes.cov.br  - E-mail: financeiroacreciesmov.hr 

TERMO DE ACORDO E CONFISSÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO DE ANUIDADE E OUTROS 
Por este Termo de Acordo e Confissão de Divida, que entre si fazem, de um lado, como confitente o(a) Corretor(a) de 
Imóveis FULANO DE TAL CRECI n° 0000-F, inscrito sob o CPF n° XXXXXX.XXX-XX, NACIONALIDADE, ESTADO 
CIVIL, residente e domiciliado à RUA, N°, BAIRRO, CIDADEIUF , telefone(s), e de outro lado, como credor, o 
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 13° REGIÃO — ESPIRITO SANTO (CRECl/ES), pessoa 
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o número 27.239.854/0001-81, com sede na Av. Hugo Viola, n° 700, 
Jardim da Penha, Vitória/ES, CEP.: 29.060-420, neste ato representado por FUNCIONÁRIO, tendo por justo e 
contratado conforme expresso: 

Jláusula 1°  - As partes reconhecem que a divida é proveniente de débito tributário, denominado contribuição social 
por interesse de categoria profissional regulamentada (anuidade e outros créditos) decorrente de inscrição e/ou 
autuação do confitente. 

Cláusula 2' — O confitente reconhece e confessa seu débito tributário, atualizado pela Tabela-COFECI vigente até 
14/04/2018, conforme abaixo discriminado e totalizado. Desde já, manifesta sua expressa renúncia, ou desistência, de 
quaisquer meios de defesa em impugnações, administrativas ou judiciais. 

Cláusula 35  - O confitente reconhece e confessa o montante devido, conforme tabela abaixo: 

Descrição do Débito 
	

Honorários 	Custas 	 Vaio!.  
Total 

Anuidade De 2018 
	

0,00 	 0,00 	 606,00 

Cláusula 4° - Neste ato o CRECl/ES fornece ao confitente 3 boleto(s), no valor de R$ 202,00 (duzentos e dois reais) 
cada, totalizando o montante de R$ 606,00 (seiscentos e seis reais), que deverão ser pagos até a data dos respectivos 
vencimentos em qualquer agência bancária, conforme tabela abaixo: 

Parcela Valor Data de Vencimento 

la  Parcela R$ 202,00 14/04/2018 

2a  Parcela R$ 202,00 14/05/2018 

3a  Parcela R$ 202,00 14/06/2018 

§ 1° — O Confitente declara ter recebido em mãos todos os boletos a que se refere esta cláusula, ficando ainda, dente 
de que poderá obter secunda via em sua área restrita, através do site vn.vw.creciesmov.br. 

Cláusula 5a  - O Confitente assume, sob as penas da lei, integral responsabilidade pelos seus dados pessoais aqui 
declarados, inclusive pelo domicilio fiscal, telefones e e-mail. 

Cláusula 6a  - O CRECl/ES tem até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do pagamento da primeira parcela para 
fornecer, mediante requerimento e pagamento de emolumentos, em sua sede, a certidão de regularidade do confitente. 

Cláusula 7" — O não cumprimento da obrigação de pagar por parte do(a) confitente, implicara, independente de 
prévia notificação: a) cancelamento automático do acordo e retorno do saldo confitente à condição de totalmente 
vencido; b) atualização monetária do saldo confitente, de acordo com a legislação aplicável; c) aplicação de multa, a 
titulo de cláusula penal, de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo confitente atualizado; d) inscrição em divida 
ativa de débito eventualmente ainda não inscrito; e) execução fiscal de débito eventualmente ainda não ajuizado e 
continuação de ação paralisada em função deste TAD, se for o caso; f) inscrição do confitente no CADIN (Cadastro de 
lnadimplentes do Sistema Público Federal): a) protesto pelo pagamento do débito, mediante apresentação de Certidão 
da Divida Ativa ao Cartório de Protesto de Títulos e Documentos. 



ANEXO 01 

Cláusula r - Em face do acordo celebrado, consubstanciado no art. 360, I do Código Civil/2002, faz-se necessário 
ressaltar que, em não se cumprindo o acordo, serve o presente termo como titulo executivo extrajudicial pelo valor 
originário da divida, incidindo juros de 1% ao mês e correção monetária, desde a data da apuração do quantum supra. 

Cláusula 98  - o CRECl/ES compromete-se a, se for o caso, requerer a suspensão da Execução Fiscal, que porventura 
exista contra o(a) confitente, após o pagamento da primeira parcela, e, em caso de pagamento à vista, requererá a 
extinção da Execução Fiscal, em até 30 (trinta) dias úteis, contados da data do pagamento. 

Cláusula 10 - O confitente declara expressamente que está ciente de que a presente confissão equivale a notificação 
do lançamento do credito tributário do(s) exercício(s) ainda não notificado(s). 

Ciáusuia lir — O confitente declara expressamente que está ciente de que os pagamentos das parcelas pactuadas 
são de sua exclusiva responsabilidade. 

E, por estarem justos e contratados, na melhor forma do direito, datam e assinam o presente TERMO DE AJUSTE E 
CONFISSÃO DE DiveiDA em 02 (duas) vias de igual forma e teor para que produza seus efeitos legais, perante as 
duas testemunhas abaixo, que também assinam o presente instrumento. 

Vitória/ES, DIA de MÊS de ANO. 

(Confitente) 	 (Representante do CRECUES) 
FULANO DE TAL 	 FUNClONÁRIO 
CPF.: 	 CPF.: 

(Testemunha 01) 	 (Testemunha 02) 
Nome: 	 Nome: 
CPF.: 	 CPF.: 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - 13° REGIÃO/ES 

Defende a sociedade e o consumidor dos falsos corretores e maus profissionaisIll 
Sede "Paulo Leonidio Storch" 

Av. Hugo Viola, no 700 - Jardim da Penha - Vitória/ES - CEP 29060-420 - Tet (27) 3314-0066 

Horário de Atendimento: 08:00 às 17:00 - Sito: www.crecIes.gov.br  - E-mail: financeiro@crecies.gov.br  

TERMO DE ACORDO E CONFISSÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRi0 DE ANUIDADE E OUTROS 
Por este Termo de Acordo e Confissão de Divida, que entre si fazem, de um lado, como confitente o(a) Corretor(a) de Imóveis 
FULANO DE TAL CRECI 0000-F, inscrito sob o CPF i XXX.YJCX.XXX-XX, NACIONALiDADE, ESTADO CiVil, residente e 
domiciliado à RUA, N°, BAIRRO, CIDADE/UF , telefone(s), e de outro lado, como credor, o CONSELHO REGIONAL DE 
CORRETORES DE IMÓVEIS DA 13° REG:ÃO — ESPIRITO SANTO (CRECUES), pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ sob o número 27.239.854/0001-81, com sede na Av. Hugo Viola, n°700, Jardim da Penha, Vitória/ES, CEP.: 29.060-420, 
neste ato representado por FUNCIONAR!0, tendo por justo e contratado conforme expresso: 

Cláusula - As partes reconhersrm que a divida é pmveniente de débito tributário, denominado contribuição social por interesse 
de categoria profissional regulamentada (anuidade e outros créditos) decorrente de inscrição e/ou autuação do confitente. 

jláusula 2'— O confitente reconhece e confessa seu débito tributário, atualizado pela Tabela-COFECI vigente até 14DOW000( 
conforme abaixo discriminado e totalizado. Desde já, manifesta sua expressa renúncia, ou desistência, de quaisquer meios de 
defesa em impugnações, administrativas ou judiciais. 

§ 	— O eminente declare expresse çonuurdâuieks, 1.13111 U(S) valor(as) perdeu:m.10(s) eletronicamente por urdem judicial, 
proveniente(s) do(s) processo(s) demostrado(s) no quadro abaixo, confessando a(s) divida(s) referida(s); 

§ 2° - O levantamento do(s) valor(es) penhorado(s) em favor do CRECl/ES, fica desde já autorizado pelo confitente, na exata 
quantia demonstrada no(s) comprovante(s) apresentado(s) em cópia de seu(s) extrato(s) bancário(s), sendo o excedente, caso 
haja, revertido para o pagamento integral ou parcial de outros débitos que estejam pendentes de pagamento nesta data; 

§ 3° - O confitente declara, ainda, que o(s) comprovante(s) apresentado(s) se trata(m) de CÓPIA(S) FIEL(EIS) do(s) extrato(s) 
bancário(s) original(ls), estando ciente de que em caso de falsificação do(s) documento(s) apresentado(s) perante a 
Administração Pública Federal, será responsabilizado civil e criminalmente. Os dados apresentados no(s) extrato(s) bancário(s) 
do confitente, que serão abatidos do valor total deste termo, estão abaixo demonstrados: 

	

Processo 	 Vara 	 Banco 	 Agencia 	Conta 	Valor Retido 

	

X 	 X 	 A., A
., 

A
., R$ 1.665,52 

	

X 	 X 	 X 	 X 	 X 	R$ 1.560,50 

Cláusula 3°- Por força da Resolução-COFECI n° 1.177/20100 CRECI aplica sobre o valor de 4.663,37 (quatro mil seiscentos e 
sessenta ra três reais e trinta e sete centavos), desconto na quantia de R$ 1.437,35 (hum mil, miatmcentos e trinta e sete reais e 
trinta cinco centavos) para rigoroso cumprimento deste Termo de Confissão de Divida, totalizando a quantia de R$ 3.226,02 (três 
mil, duzentos e vinte e seis reais e dois centavos) o qual será descontado sob os valores RETIDOS BACENJUDO PARA 
INTEGRAL QUITAÇÃO DA DIVIDA conforme tabela abaixo: 

Cláusula 46  - O confitente reconhece e confessa o montante devido, conforme tabela abaixo: 

Descrição do Débito Honorários Custas Valor 
Total 

Anuidade De 2013- DA 223/2016 99,28 9,93 1.102,02 

Anuidade De 2014 - DA 223/2016 91,15 9,12 1.011,78 

Anuidade De 2015- DA 223/2016 81,18 8,12 901,09 

Anuidade De 2016 0,00 0,00 747,40 

Multa Eleitoral De 2015- DA 223/2016 81,18 8,12 901,09 

TOTAL 	 In 352,79 	R$ 35,28 	R$ 4.663,37 



ANEXO 02 

Cláusula 5' - O Confitente assume, sob as penas da lei, integral responsabilidade pelos seus dados pessoais aqui declarados, 
inclusive peio domicilio fiscal, telefones e e-mail. 

Cláusula 6° - O CRECl/ES tem até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do pagamento da primeira parcela para fornecer, mediante 
requerimento e pagamento de emolumentos, em sua sede, a certidão de regularidade do confitente. 

Cláusula 7' — O não cumprimento da obrigação de pagar por parte do(a) confitente, implicará, independente de prévia 
notificação: a) cancelamento automático do acordo e retomo do saldo confitente à condição de totalmente vencido; b) atualização 
monetária do saido confitente, de acordo com a legislação aplicável; c) aplicação de muita, a tituio de cláusula penai, de 10% (dez 
por cento), calculada sobre o saldo confitente atualizado; d) inscrição em divida ativa de débito eventualmente ainda não inscrito; 
e) execução fiscal de débito eventualmente ainda não ajuizado e continuação de ação paralisada em função deste TAD, se for o 
caso; f) inscrição do confitente no CADIN (Cadastro de lnadimplentes do Sistema Público Federal); g) protesto pelo pagamento do 
débito, mediante apresentação de Certidão da Dívida Ativa ao Cartório de Protesto de Títulos e Documentos. 

Cláusula 8° - Em face do acordo celebrado, consubstanciado no art. 360. Ido Código Civ11/2002, faz-se necessário ressaltar que. 
em não se cumprindo o acordo, serve o presente termo como titulo executivo extrajudicial pelo valor originário da divida, incidindo 
juros de 1% ao mês e correção monetária, desde a data da apuração do quantum supra. 

Cláusula 9'- O CRECl/ES compromete-se a, se for o caso requerer a suspensão da Execução Fiscal, que porventura exista contra 
o(a) confitente, após o pagamento da primeira parcela, e, em caso de pagamento á vista, requererá a extinção da Execução Fiscal, 
em até 30 (trinta) dias úteis, contados da data do pagamento. 

Cláusula 10° - O confitente declara expressamente que está ciente de que a presente confissão equivale a notificação do 
tnçamento do credito tributário do(s) exercício(s) ainda não notificado(s). 

Cláusula 11'— O confitente declara expressamente que está ciente de que os pagamentos das parcelas pactuadas são de sua 
exclusiva responsabilidade. E, por estarem justos e contratados, na melhor forma do direito, datam e assinam o presente TERMO 
DE AJUSTE E CONFISSÃO DE DIVIDA em 02 (duas) vias de Igual forma e teor para que produza seus efeitos legais, perante as 
duas testemunhas abaixo, que também assinem o presente instrumento. 

Vitória/ES, DIA de MÊS de ANO. 

(confitente) 	 (Representante do CHEGUES) 

CORRETOR DF IMÓVE!s FULAn0 DE TA1_ 	 FUNCPINARIO 

CPF.: )00(.XXX.XXX-XX 	 CPF.: )00CYJO000(-XX 
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