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Quem estiver em débito com a Fundação 
das Artes de São Caetano do Sul, pode 
aderir ao Programa de Regularização de 
Débitos (PRD), que prevê 100% de des-
conto da multa e juros moratórios caso 
seja optado pelo pagamento à vista.

A lei nº 5.945, de 25 de junho de 2021 es-
tabelece programa de regularização, para 
liquidação dos débitos decorrentes de 
prestação de serviços educacionais de 
alunos e ex-alunos, existentes até dezem-
bro de 2020. Para a adesão será necessá-
rio a assinatura do Termo de Confissão e 
Pagamento de Dívida. 

Condições de 
parcelamento e desconto
À vista - 
exclusão de 100% dos juros e multa
De 2 até 6 parcelas – 
desconto de 90% dos juros e multa
De 7 até 12 parcelas - 
desconto de 80% dos juros e multa
De 13 até 18 parcelas – 
desconto de 70% dos juros e multa

Como solicitar a simulação dos 
valores e condições de pagamento:
Comparecer à tesouraria da Instituição, 
de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e 
das 13h às 16h30, localizada na rua Viscon-
de de Inhaúma, 730, Bairro Oswaldo Cruz. 
Telefone 4239-2020.
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1
LEVANTAMENTO DO DÉBITO: 

a) O(a) aluno(a) deverá se dirigir 
à Tesouraria da FASCS, e solici-
tar a simulação do valor atuali-
zado do débito;

b) Ao se dirigir à Tesouraria da 
FASCS, o(a) aluno(a) deverá in-
formar se o débito estiver sendo 
objeto de ação judicial e, nes-
se caso, preencherá um termo 
junto à Tesouraria, para que seja 
providenciado o levantamento 
do processo com o respectivo 
cálculo e informará posterior-
mente ao aluno;

c) A correção monetária não 
será excluída do cálculo dos 
débitos. Da mesma forma, os 
encargos processuais, e hono-
rários advocatícios, em caso de 
débito judicial, não serão excluí-
dos do cálculo. Os descontos in-
cidem somente sobre o valor da 
multa e juros;
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2
ADESÃO – OPÇÃO DE PARCELAMENTO 
E APLICAÇÃO DO DESCONTO:
Ao tomar conhecimento da simulação, o(a) alu-
no(a) ou ex-aluno(a) deverá verificar os valores e 
escolher a opção de parcelamento desejada para 
que seja aplicado o desconto, conforme Art. 9º 
da Lei 5.945, de 25 de junho 2021:

I - à vista, com o desconto da totalidade da 
multa e dos juros moratórios; 
II - em parcelas mensais e consecutivas, desde 
que o valor mínimo de cada parcela não seja 
inferior a R$ 200,00 (duzentos reais), nas se-
guintes condições:

a) de 2 (duas) até 6 (seis) parcelas mensais, 
iguais e sucessivas, com redução de 90% (no-
venta por cento) dos valores relativos à multa 
e juros moratórios; 

b) de 7 (sete) até 12 (doze) parcelas mensais, 
iguais e sucessivas, com redução de 80% (oi-
tenta por cento) dos valores relativos à multa 
e juros moratórios; 

c) de 13 (treze) até 18 (dezoito) parcelas men-
sais, iguais e sucessivas, com redução de 70% 
(setenta por cento) dos valores relativos à mul-
ta e juros moratórios. 
Parágrafo único. O pagamento à vista ou da pri-
meira parcela terá como data limite o período 
de vigência estabelecido no art. 17 desta Lei. 



2.1
ADESÃO – DÉBITOS JUDICIAIS
Em caso de débitos judiciais, o(a) alu-
no(a) ou ex-aluno(a), ao solicitar a si-
mulação, deverá preencher o Termo 
respectivo junto à Tesouraria, para que 
seja providenciado o levantamento do 
processo com o respectivo cálculo;

A FASCS entrará em contato com o(a) 
aluno(a) ou ex-aluno(a), que fará a op-
ção de parcelamento e, após, será enca-
minhado ao Departamento Jurídico da 
FASCS, para preenchimento e assinatu-
ra do Termo de Confissão de Dívida. 

Após a assinatura do Termo de Confis-
são de Dívida, o Departamento Jurídico 
da FASCS encaminhará referido Termo 
à Procuradoria Geral do Município, soli-
citando a suspensão do processo judi-
cial até cumprimento final do acordo, 
conforme Art. 7º da Lei 5.945/2021.

“Art. 7º Caso haja cobrança judicial 
ajuizada, após a efetivação do Termo 
de Confissão de Dívida, a FASCS de-
verá comunicar nos autos a composi-
ção realizada e requerer o sobres-ta-
mento do feito até a integral quitação 
do débito ou a notícia de descumpri-
mento do acordo firmado.” 
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3
PRAZO PARA ADESÃO 
O prazo para adesão ao Programa de Re-
gularização de Débitos é de 90 (noventa) 
dias, contados da data da publicação da 
Lei 5.945/2021, que se deu em 28/06/2021. 
Portanto, a adesão poderá ocorrer até dia 
28/09/2021, nos termos do Art. 17 da Lei 
acima citada:

“Art. 17 Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação e terá vigência por 
90 (noventa) dias, podendo ser prorro-
gada por Decreto do Executivo, dentro 
do exercício de 2021.”


