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Sessão 
: √  Ordinária Nº: 400 

: O  Extraordinária Nº:  

Decisão Plenária : PL/MS n. 528/16 

Referência : 
Decisão Diretoria n. 158/2016 – (CI n. 188/16-DJU) 

Interessado : 
CREA-MS 

 

 

EMENTA: 

 

Aprova critérios de descontos a serem oferecidos para 

operacionalização do 2º Mês de Conciliação do Crea-MS a ser 

realizado no período de 7/11/ a 7/12/2016. 
 

 
 

 
O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso 

do Sul, CREA-MS, apreciando a CI n. 188/16-DJU do Departamento Jurídico, que apresentou proposta para os 

critérios de descontos a serem oferecidos para operacionalização do 2º Mês de Conciliação do Crea-MS a ser 

realizado no período de 7/11/ a 7/12/2016; considerando que a Decisão Diretoria n. 158/2016, a qual aprovou 

na íntegra a proposta apresentada pelo DJU, DECIDIU, por unanimidade, acatar a Decisão Diretoria n. 

158/2016, no sentido de aprovar na íntegra a proposta apresentada pelo Departamento Jurídico do Crea-MS, 

com o seguinte teor: “Para operacionalização do 2º mês de Conciliação do Crea-MS a ser realizado no 

período de 7 de novembro de 2016 a 7 de dezembro de 2016, que tem por finalidade o pagamento amigável 

dos débitos administrativos e judiciais referentes a anuidades e multas, existentes no Setor de Dívida Ativa, de 

forma parcelada e integral, e com o objetivo além da quitação desses débitos, proporcionar um aumento na 

arrecadação da dívida ativa e a diminuição dos processos existentes; proposta a fim de viabilizar a 

formulação de acordos relativos à recuperação de nossos créditos, os critérios de descontos a serem 

oferecidos, para pagamento das dívidas, tanto na esfera administrativa como judicial: I - Para pagamento à 

vista: a) Desconto de 100% (cem por cento) dos juros, multa e honorários advocatícios, nos casos de dívidas 

decorrentes de anuidades de pessoas físicas e jurídicas; b) Desconto de 100% (cem por cento) dos juros, 

multa e honorários advocatícios, nos casos de dívidas decorrentes de multas; II – Para pagamento parcelado 

em até 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas: a) Desconto de 50% (cinquenta por cento) dos juros, multa e 

honorários advocatícios, nos casos de dívidas decorrentes de anuidades de pessoas físicas e jurídicas; b) 

Desconto de 50% (cinquenta por cento) dos juros, multa e honorários advocatícios, nos casos de dívidas 

decorrentes de multas. III - Para pagamento parcelado em até 18 (vezes) parcelas mensais e sucessivas: 

a)Desconto de 30% (trinta por cento) dos juros, multa e honorários advocatícios, nos casos de dívidas 

decorrentes de anuidades de pessoas físicas e jurídicas; b)Desconto de 30% (trinta por cento) dos juros, multa 

e honorários advocatícios, nos casos de dívidas decorrentes de multas. IV - Para pagamento parcelado em até 

36 (vezes) parcelas mensais e sucessivas: a) Sem exclusão dos juros, multa e honorários advocatícios, 

limitando o valor mínimo da parcela em R$ 100,00 (cem reais). Todos os débitos estão sujeitos à atualização 

monetária na forma da legislação federal própria, que será calculada de acordo com a variação do Índice 

Nacional de Preços ao consumidor divulgado pela Fundação IBGE (INPC/IBGE), salvo se a norma específica 

indicar expressamente outro índice ou fator para atualização; Nos casos de parcelamento, nenhuma parcela 

poderá ser inferior ao valor de R$ 100,00 (cem reais), e o pagamento da 1ª parcela deverá se dar no prazo de 

até 3 (três) dias após a assinatura do Termo de Parcelamento. Não haverá incidência de juros e atualização 

monetária durante o parcelamento, ressalvados os casos de atraso no pagamento das parcelas pactuadas, em 

que sobre os valores em débito incidirá, a partir do vencimento, atualização monetária e demais encargos 

inerentes, perdendo a possibilidade de parcelamentos e os benefícios da conciliação, sendo possível apenas 

uma nova negociação com a concessão de desconto para o pagamento à vista. Para as negociações de dívida 

será necessária a formalização do respectivo Termo de Parcelamento”. Presidiu a sessão o Senhor Presidente 

Engenheiro Agrônomo DIRSON ARTUR FREITAG. Votaram favoravelmente os Senhores (as) 

Conselheiros (as): ANTONIO DACAL JUNIOR, ARTHUR CHINZARIAN, ANDRÉ NOGUEIRA BORGES, 

BRUNO ANDRADE TOMASINI, CELSO MARLEI DOS SANTOS DOMINGOS SAHIB NETO, 

 

DECISÃO 
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ELIZABETH SPENGLER COX DE MOURA LEITE, GETÚLIO NEVES DA COSTA DIAS, JÂNIO 

FAGUNDES BORGES, JOSÉ ANTONIO MAIOR BONO, JOSÉ CARLOS RIBAS, JORGE WILSON 

CORTEZ, JORGE TADEU MASTELA E ALMEIDA, JULIANA DE MENDONÇA CASADEI, JUAREZ 

CASSER DA CUNHA CLEMENTE, LINCOLN DE ANDRADE PIZZATTO, LUIZ RENATO PEIXOTO 

CAVALHEIRO, LEONARDO LIMBERGER, MARCOS ANTÔNIO CAMACHO DA SILVA, MARIA DA 

GLÓRIA VIEIRA LORENZZETTI, MATEUS LUIZ SECRETTI, MARCELO AUGUSTO DE SOUZA 

BEXIGA, SINVAL VICENZI, SIDENEI AMBRÓSIO TAMBOSI, VALDINEI APARECIDO DE 

OLIVEIRA, VALTER ALMEIDA DA SILVA, VINICIUS BASTTISTELLI LEMOS e WILLIAN DE 

ARAÚJO ROSA. *.*.**.*.**.*.**.*.**.*.**.*.**.*.*.*.**.*.**.*.**.*.**.*.**.*.**.*.*.*.**.*.**.*.**.*.**.*. 
Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Campo Grande, 5 de outubro de 2016 

 

 

 

 

 

ENG. AGR. DIRSON ARTUR FREITAG 

PRESIDENTE 


