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PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA 
 
 

1) O que é PRD? 
 

O PRD é o Programa de Regularização de Débitos inscritos em Dívida Ativa 
instituído pela Lei Municipal nº6.845 , destinado a promover a liquidação de créditos 
não tributários, inscritos em Dívida Ativa, em cobrança judicial ou administrativa da 
Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, mediante condições especiais de 
pagamento com descontos em juros e multa de mora em três modalidades. 

 
2) Quem tem direito aos seus benefícios? 

 
Alunos matriculados, alunos que estão com a matrícula trancada, ex-alunos e 

demais pessoas físicas ou jurídicas com débitos inscritos em Dívida Ativa. 
  

3) Quais débitos poderão ser parcelados? 
 

a) no caso de alunos, ex-alunos ou demais pessoas físicas/jurídicas, estão 
abrangidos pelo benefício somente os débitos inscritos em Dívida Ativa até a data de 
31/12/2015; 

  
b) no caso de alunos com matrículas trancadas até a data de publicação da Lei 

Municipal nº 6.845 , estão abrangidos pelo benefício os débitos inscritos em Dívida 
Ativa. 

 
4) Quais são as modalidades de pagamento? 

 
O Programa disponibiliza as seguintes modalidades de pagamento: 

 
I- À vista ou em 3 (três) parcelas mensais, iguais e sucessivas, com redução de 

100% (cem por cento) dos valores relativos à multa e juros moratórios; 
 

II- Em até 6 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, com redução de 70% 
(setenta por cento) dos valores relativos à multa e juros moratórios; 

 
III- Em até 8 (oito) parcelas mensais, iguais e sucessivas, com redução de 50% 

(cinquenta por cento) dos valores relativos à multa e juros moratórios, somente para 
alunos que tenham trancado a matrícula até a data de publicação da referida 
lei.  

 
5) Qual será a data do pagamento à vista ou da primeira parcela do acordo? 
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O pagamento à vista ou da primeira parcela terá como data limite o dia 
18/12/2019. 

 
6) Como deve ser requerida a participação do programa? 

 
i) O devedor deverá solicitar por e.mail (negociacao@direitosbc.br) até o 

dia 09/12/2019 a participação no Programa de Regularização de Débitos, 
escolhendo qual a modalidade de pagamento que pretende receber a simulação dos 
cálculos;  

 
ii) Ao receber a simulação dos cálculos, o devedor deverá confirmar a 

opção de pagamento até o dia 12/12/2019, por meio de resposta para o mesmo 
endereço de e.mail; 

 
iii) Após a confirmação da opção do pagamento, será enviado ao devedor, 

por e.mail, o Termo de Confissão e Pagamento de Dívida Ativa que deverá ser 
assinado e encaminhado ao mesmo endereço eletrônico até o dia 16/12/2019. 

 
7) Quando será considerada a adesão ao Programa? 

 
A adesão ao Programa somente será efetuada mediante a assinatura do 

Termo de Confissão e Pagamento de Dívida Ativa e o envio deste ao endereço 
eletrônico negociacao@direitosbc.br, obedecendo aos prazos indicados no item 6 
(artigos 3º a 5º da Lei Municipal nº 6.845 ). 

 
8) As penhoras e depósitos efetuados a título de garantia serão liberados em 

caso de adesão ao PRD? 
 

A adesão ao PRD/FD não implica em novação, nem no levantamento ou 
extinção da garantia ofertada ou da penhora efetivada em execução judicial, a qual 
ficará suspensa até o término do cumprimento do parcelamento requerido. 

 
9) Quem está em fase de cobrança judicial terá outras despesas para arcar?  

 
Sim. Deverão realizar os seguintes pagamentos: 
 
a) pagar as custas processuais decorrentes do ajuizamento da execução fiscal 

devidas à Fazenda Estadual, em cota única, até o término do acordo de 
parcelamento ou no ato, no caso de pagamento à vista; 

 
b) pagar as demais despesas relacionadas ao ajuizamento da execução fiscal, 

honorários advocatícios calculados à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor 
consolidado, bem como as diligências, que deverão ser quitadas no ato, em caso de 
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pagamento à vista ou de forma parcelada, até o limite de parcelas previstas para o 
acordo de pagamento da dívida ativa a ser formalizado. 

 


