CONFISSÃO DE DÍVIDA
Eu, .........., abaixo assinado, devidamente identificado no contrato de nº ..........,datado de ........../ ........../
.........., declaro ter conferido o demonstrativo de valores, e reconhecido como correto, reconhecendo ser
devedor de ..........(Credor), na importância de ..........( ..........), obrigando-me a efetuar o pagamento das
parcelas contratadas, até o dia do vencimento, em qualquer dos estabelecimentos da Credora, ou outros locais
por ela indicados, mediante apresentação do respectivo título, identificado por número próprio, idêntico ao
número do contrato supra citado, valendo como prova de quitação de cada parcela a correspondente
autenticação do dito título, a falta de pagamento de qualquer uma das parcelas no respectivo vencimento,
produzirá o vencimento imediato e antecipado do saldo, dando à Credora, pleno direito de proceder à Cobrança
Judicial.
As parcelas representativas do débito poderão, a critério da vendedora, ser representadas por duplicatas de
valores correspondentes, sacadas com idêntico vencimento ao da prestação respectiva, à vista, quando sacadas
após o vencimento, para efeito de protesto e cobrança judicial.
As parcelas do débito que vierem a ser liquidadas após o vencimento, serão acrescidas de juros de mora de
..........% ( ..........por cento) ao mês, multa de 2% (dois por cento) e índice de atualização monetária. O
Devedor desde já autoriza que seja contra ele sacadas letras de câmbio, com vencimento à vista, do valor
correspondente aos encargos devidos nos termos desta cláusula. Essas letras cambiais, passarão, para todos os
efeitos, a integrar o valor do débito, obrigando-se o Devedor a proceder o respectivo pagamento, sob pena de
protesto e cobrança judicial.
Declaro, outrossim, que tenho plena ciência do teor do presente instrumento, e que o mesmo tem validade
como confissão de dívida, nos termos dispostos no Código de Processo Civil.
Estou ciente, ainda, que o atraso no pagamento de qualquer das parcelas, ensejará inscrição de meu nome
junto ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), independente de nova comunicação.
Para os devidos fins, firma-se a presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas)
testemunhas, permanecendo a 1ª (primeira) via em poder do Devedor e a 2ª (Segunda) em poder do Credor
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