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TERMO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO INTERNO DE MENSALIDADES (TCCIM)  

PROGRAMA DE CRÉDITO ESTUDANTIL INTERNO DA FACCREI - FACCRED 

 

 

 

 

 

 

Pelo presente Instrumento Particular de Termo de Confissão de Dívida, o(s) DEVEDOR(ES) e a 

CREDORA tem entre si justo e contratado o seguinte: 

 

1. DO OBJETO 

O(S) DEVEDOR(ES) reconhece(m) e confessa(m) dever a CREDORA o valor atualizado de R$ 

_____,00 (__________ reais) em moeda corrente, originado do Programa FACCRED, que 

financiará parte do valor da semestralidade do acadêmico matriculados nos cursos de 

graduação, nas modalidades presencial e a distância 

1.1 O DEVEDOR reconhece em seu todo, e fazendo parte do presente TCD, os termos do 

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE CRÉDITO ESTUDANTIL INTERNO DA FACCREI - 

FACCRED, aprovado pela Resolução Cosup Nº06/2021. 

 

2. DAS CONDIÇÕES E PAGAMENTO 

A CREDORA irá parcelar o valor indicado na Cláusula 1. da seguinte forma: 

DEVEDOR (1): ALUNO TESTE A, Empresário, Solteiro, RG nº 10102102-1, CPF nº 
119.048.499-46, Rua: Rua João Nº 012, Centro, CEP: 86.300-000 - Cornelio Procopio - 
PR, Tel: (43)3555-5555, Cel: (43)99922-5365. 

DEVEDOR (2): TESTE B, Empresário, Casado, RG nº 1010101010, CPF nº 397.837.119-
70, Rua: Rua João, 012 Nº 012, Centro, CEP: 86.300-000 - 
Cornelio Procopio - PR, Cel: (43)99991-9119. 

CREDORA: Mantenedora Sociedade de Pesquisa Ensino e Cultura Eirelli ME (SOPEC), 
pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº.28.685.689/0001-54, com sede nesta Cidade de Cornélio Procópio/PR, na , CEP: 
86300000. 

AVALISTA: TESTE C, Empresário, Casado, RG nº 1010101010, CPF nº 397.837.119-70, 
Rua: Rua João, 012 Nº 012, Centro, CEP: 86.300-000 - 

Cornelio Procopio - PR, Cel: (43)99991-9119 

DÉBITO: R$ _________,00 (____________ reais). 
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- O valor de R$ ______________,00 (__________reais) referente à 70% (setenta por cento), 

será parcelado em 24 (vinte e quatro) parcelas iguais e sucessivas de R$ _________,00 

(__________ reais) vencendo a primeira no dia ____/____/20___, e as demais para os meses 

subseqüentes; 

 

2.1 Obriga(m)-se ainda o(s) DEVEDOR(ES) a efetivar o pagamento da(s) parcela(s) acima 

elencadas na forma determinada pela instituição CREDORA, através da emissão de boleto(s) 

bancário(s). 

2.2  A taxa de juros do Crédito Interno FACCRED, será de 1,00% (um por cento) ao mês, 

aplicada sobre o valor financiado, permanecendo assim, por todo o período de vigência do 

financiamento. 

 

3. DAS PENALIDADES/QUITAÇÃO ANTECIPADA 

Ocorrendo o inadimplemento de três parcelas de quaisquer dos valores estabelecidos neste 

TCD, consecutivas ou não, ocorrerá, de pleno direito, o vencimento antecipado do valor total do 

saldo devedor, ensejando a imediata cobrança judicial. Será ainda aplicada a correção 

calculada de acordo com os valores originais sem descontos previstos em contrato, mais juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, multa de 2% (dois por cento) e variação do indexador 

INPC, ou outro indicador que venha substituí-lo, bem como com as despesas de cobrança, 

custa processual e honorários advocatícios, estes à base de 20% (vinte por cento) sobre o total 

da dívida corrigida, sem prejuízo da mantenedora proceder a inclusão do nome do aluno e de 

seu(s) Avalista(es) em quaisquer cadastros de restrição ao crédito.  

3.1 O aluno que vier a requerer transferência externa ou interna para curso não contemplado 

pelo FACCRED, trancamento ou desistência, deverá efetuar a quitação antecipada, não sendo 

permitidas, parcelas em aberto, em data posterior ao desligamento, considerando a data do 

requerimento.  

 

4. DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES CORRENTES 

Compromete-se ainda o(s) DEVEDOR(ES), a simultaneamente ao pagamento das parcelas 

ora acordadas, promover o pagamento das mensalidades correntes do curso em que, por 

ventura, permaneça matriculado no percentual de 30% (trinta por cento) 

4.1 Na hipótese de inadimplência das mensalidades correntes, será considerada 

descumprimento do presente acordo, incidindo a previsão da Cláusula 3.. 
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5. DO AVAL 

O(s) AVALISTA(s), que neste ato participa(m) de forma solidária, na qualidade de principal(is) 

pagador(es), de forma irretratável e irrevogável, concorda(m) com os termos deste instrumento 

particular, renunciando expressamente a questionar sua validade e obrigando-se a pagar os 

valores devidos ao CREDOR, caso o(s) DEVEDOR(ES) venha(m) a inadimplir o pagamento 

pactuado. 

 

6. DA TOLERÂNCIA 

Qualquer eventual tolerância do CREDOR quanto a prazos ou valores será mera liberalidade 

e não importará em renúncia, perdão, novação ou alteração do pactuado neste instrumento. 

 

7. DA EXECUTIVIDADE 

O presente instrumento tem força titulo executivo extrajudicial (Art. 784, III do CPC), podendo 

ser levado à registro nos órgãos de proteção ao crédito, protestado ou executado 

independente de notificação ou aviso, em caso de inadimplência do(s) DEVEDOR(ES) 

 

8. DO FORO DE ELEIÇÃO 

Fica eleito o foro da comarca de Cornélio Procópio, para dirimir eventuais dúvidas oriundas 

deste instrumento particular. 

 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 

Cornélio Procópio/PR, ____ de __________ de 20____ 

 

    DEVEDOR(1):                          DEVEDOR(2):  

 

 

    CREDORA:                           AVALISTA:  

 

  

                           AVALISTA: 
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 Sociedade de Pesquisa Ensino e Cultura Eirelli ME (SOPEC), 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

 

Nome: 

   RG: 

 

 

 

Nome:  

RG: 

  


