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PORTARIA IMA Nº 1656, de 02 de setembro de 2016. 
 

Altera o anexo único da Portaria 
N°1586, de 15 de março de 2016. 

 
O Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária, no uso das atribuições que 

lhe confere o art. 12, inciso IX, do Decreto Estadual nº 45.800/2011, com nova redação dada 
pelo Decreto nº 46.969, de 14 de março de 2016, considerando a necessidade de atualização 
do endereço e nome do Diretor-Geral constantes no Anexo Único da Portaria 1586, de 15 de 
março de 2016. 

 
RESOLVE: 

Art. 1º O Anexo Único da Portaria 1586, de 15 de março de 2016, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

 
(Anexo da Portaria IMA Nº 1586, de 15 de março de 2016) 

 
TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITO 

(em conformidade com o disposto no Decreto nº 46668, de 15/12/2014) 
 
Pelo presente instrumento particular, de um lado, o INSTITUTO MINEIRO DE 
AGROPECUÁRIA-IMA, CNPJ 65.179.400/0001-51, com sede na Rodovia João Paulo II, 4001, 
10º andar Edifício Gerais, Bairro Serra, Cidade Administrativa, em Belo Horizonte/MG, CEP 
31630 901, neste ato representado pelo seu Diretor Geral, Marcílio de Sousa Magalhães, 
doravante denominado CREDOR, e de outro, .......... (identificar, qualificar), residente e 
domiciliado à ........., doravante denominado DEVEDOR, resolvem o seguinte: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA CONFISSÃO DO DÉBITO - O DEVEDOR se confessa devedor, em 
favor do CREDOR, da quantia de R$ ....... (........), referente a multa aplicada pelo Instituto 
Mineiro de Agropecuária-IMA, em decorrência de infração às normas de defesa 
agropecuária objeto do auto de infração n° _____________, de ____/____/20_____. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – A presente confissão de débito é irrevogável, irretratável e importa: 
a) - o reconhecimento dos créditos estaduais não tributários nele incluídos, ficando a sua 
concessão condicionada à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as 
ações judiciais contestando a exigência; 
b) - a desistência de ações ou embargos à execução fiscal nos autos judiciais respectivos; 
c) - a desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito 
administrativo relacionados com a exigência; e 
d) - confissão extrajudicial irrevogável e irretratável do crédito estadual não tributário, nos 
termos dos artigos 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - Até o seu integral pagamento, o 
débito está sujeito a atualização monetária pelos índices divulgados pela Corregedoria Geral 
de Justiça do Estado de Minas Gerais, na forma estabelecida pelo Decreto nº 46668, de 
15/12/2014. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: Os valores pagos pelo DEVEDOR serão amortizados do 
saldo remanescente do débito. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO: O débito confessado será pago em       (    
) parcelas mensais e sucessivas, cujas datas de vencimentos ocorrerão no último dia dos 
meses subsequentes ao do vencimento da entrada prévia, a partir da assinatura do presente 
termo. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor de cada parcela corresponderá ao resultado da divisão do 
valor atualizado do saldo devedor pelo número de parcelas ainda pendentes de pagamento, 
excluido o valor da entrada prévia. 
PARAGRAFO SEGUNDO: O valor da entrada prévia é de R$    (    ), com data do vencimento 
em _____/_____/_____. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: O pagamento das parcelas será feito por meio de documento de 
arrecadação estadual – DAE. 
PARÁGRAFO QUARTO: O DEVEDOR se compromete a remeter cópia dos comprovantes de 
pagamento efetuados ao CREDOR, até o quinto dia apos o pagamento. 
PARÁGRAFO QUINTO: Eventuais antecipações de pagamento não desobrigarão o DEVEDOR 
das prestações subseqüentes na forma e prazos ora estipulados. 
PARAGRAFO SEXTO: Caso não haja expediente bancário na data estipulada para pagamento, 
o vencimento considerar-se-á prorrogado para o primeiro dia útil seguinte. 

CLÁUSULA QUARTA – DA DESISTÊNCIA E DA DILATAÇÃO DO PRAZO DE PARCELAMENTO - O 
presente parcelamento será considerado descumprido, independentemente de qualquer 
aviso ou notificação, e a dívida será exigível no seu todo, conforme reconhecida e 
confessada na CLÁUSULA PRIMEIRA, na hipótese de não pagamento de qualquer parcela até 
o último dia do segundo mês subsequente ao de seu vencimento, ou seja, que se tornar 
inadimplente de três parcelas, consecutivas ou não, ou que haja nova autuação pelo mesmo 
fato ocorrida após a data da homologação do presente Termo. 

CLÁUSULA QUINTA – DO DIREITO E DA REVOGAÇÃO - A concessão do parcelamento não 
gera direito adquirido ao DEVEDOR, podendo ser revogado de ofício, mediante despacho 
fundamentado da autoridade concedente, nas seguintes hipóteses, ainda que não 
cumulativamente: 

a) o DEVEDOR não satisfizer ou deixar de satisfazer as condições, ou deixar de cumprir os 
requisitos para a concessão do parcelamento; 
b) o parcelamento deixar de atender ao interesse e à conveniência do Estado de Minas 
Gerais; 
c) o DEVEDOR deixar de pagar, nos respectivos vencimentos, o crédito estadual não 
tributário. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA SUSPENSÃO - Faculta-se a qualquer das partes juntar uma cópia do 
presente instrumento ao processo de execução fiscal respectivo e requerer a suspensão do 
mesmo, nos termos do artigo 792 do Código de Processo Civil. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A suspensão da execução não importará na liberação de nenhuma 
das garantias porventura existentes, nem na desconstituição das penhoras já efetivadas. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O DEVEDOR desistirá de eventuais embargos em trâmite, arcando 
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com as respectivas despesas processuais. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA NOVAÇÃO - As partes declaram que firmam o presente termo de 
confissão e parcelamento de débito, sem ânimo de novar a dívida confessada na CLÁUSULA 
PRIMEIRA. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO FORO - Para dirimir quaisquer questões que direta ou 
indiretamente decorram do presente contrato, o foro competente é o da Comarca de Belo 
Horizonte/MG. 
 
E, por estarem de perfeito acordo, assinam este instrumento, na presença de duas 
testemunhas, ficando cada contratante com uma via assinada, de igual teor. 
 
Belo Horizonte, __________/__________/___________ 
 

________________________________ 
CREDOR 

 

_____________________________________ 
DEVEDOR 

________________________________ 
Ia Testemunha 

(qualificar) 

______________________________________ 
2a Testemunha 

(qualificar) 
 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Belo Horizonte, 02 de setembro de 2016. 

 
 

Marcílio de Sousa Magalhães 
Diretor - Geral 


