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ANEXO I 

REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO 
 
NOME/EMPRESA (devedor):__________________________________________________________ 

Nome do sócio administrador no caso de PJ: _____________________________________________ 

CPF/CNPJ (devedor):_____________________________________________________________________ 

Inscrição Estadual nº.: ___________________________________________________________________ 

Inscrição Municipal nº.: __________________________________________________________________ 

Endereço para correspondência:______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________                                  

_________________________________________________________________________________________ 

Requer PARCELAMENTO da dívida inscrita sob nº ___________________  
EXERCÍCIO(S) Processo Administrativo Fiscal nº_____________________________, 
em ______ (______________) parcelas mensais. 

 

Declara que a respectiva dívida ativa: 
 

     não se encontra em cobrança judicial. 

     encontra-se em cobrança judicial, na Execução Fiscal nº _______________________ 

     bem como 

     que não há leilão designado nessa ação 

     há leilão designado na referida ação, marcado para ____/____/____ 
 

Declara, ainda, estar ciente de que, nos termos dos art. 136, § 2°, do Código Tribu-

tário Municipal, a presente solicitação importa em confissão irretratável da dívida, cujo valor 

originário será atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora e demais comina-

ções legais e de que o pagamento da primeira parcela é antecipado, nos termos do § 5° do 

aludido dispositivo legal. 

Declara, por fim, ter conhecimento de que a falta de pagamento de 03 (três) parce-

las consecutivas ou não ou 01 (uma) parcela, estando pagas todas as demais, implicará na 

imediata rescisão do parcelamento com prosseguimento da execução, se for o caso, confor-

me o disposto no § 10 da Lei Complementar  nº 05, de 28 de abril de 2014. 

São Sebastião do Alto - RJ, _____ de _____________ de _______. 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura do interessado ou Representante legal 

CPF: ___________________                           Telefone:_______________________ 
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ANEXO II 

REQUERIMENTO DE REPARCELAMENTO 
 
NOME/EMPRESA (devedor):__________________________________________________________ 

Nome do sócio administrador no caso de PJ: _____________________________________________ 

CPF/CNPJ (devedor):_____________________________________________________________________ 

Inscrição Estadual nº.: ___________________________________________________________________ 

Inscrição Municipal nº.: __________________________________________________________________ 

Endereço para correspondência:______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________                                  

_________________________________________________________________________________________ 

Requer PARCELAMENTO da dívida inscrita sob nº ___________________  
EXERCÍCIO(S) Processo Administrativo Fiscal nº_____________________________, 
em ______ (______________) parcelas mensais. 

 

Declara que a respectiva dívida ativa: 
 

     não se encontra em cobrança judicial. 

     encontra-se em cobrança judicial, na Execução Fiscal nº _______________________ 

     bem como 

     que não há leilão designado nessa ação 

     há leilão designado na referida ação, marcado para ____/____/____ 
 

Declara, ainda, estar ciente de que, nos termos dos art. 136, § 2°, do Código Tribu-

tário Municipal, a presente solicitação importa em confissão irretratável da dívida, cujo valor 

originário será atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora e demais comina-

ções legais e de que o pagamento da primeira parcela é antecipado, nos termos do § 5° do 

aludido dispositivo legal. 

Declara, por fim, ter conhecimento de que a falta de pagamento de 03 (três) parce-

las consecutivas ou não ou 01 (uma) parcela, estando pagas todas as demais, implicará na 

imediata rescisão do parcelamento com prosseguimento da execução, se for o caso, confor-

me o disposto no § 10 da Lei Complementar  nº 05, de 28 de abril de 2014. 

São Sebastião do Alto - RJ, _____ de _____________ de _______. 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura do interessado ou Representante legal 

CPF: ___________________                           Telefone:_______________________ 


