
Lei nº 12.752 - Pag. 1/2 

 

L   E   I    Nº    1 2. 7 5 2, de 07/03/2017 

 
Dispõe sobre a compensação de créditos 
decorrentes de precatórios com débitos 
inscritos na dívida ativa municipal.  
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, 
decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 06 de março de 2017, a partir do 
Projeto 022/2017, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono 
a seguinte 

 

 
L   E   I 

 
 

Art. 1º.  Fica o Poder Executivo autorizado a promover a compensação de 
créditos decorrentes de precatórios com débitos de quaisquer naturezas 
inscritos em Dívida Ativa até 25 de março de 2015, 
independentemente do seu montante, sendo admitidas: 

 
a) A compensação integral ou parcial entre créditos recíprocos; 
b) A unificação de débitos distintos para compensação com um ou 

mais precatórios; 
c) O consórcio de devedores para fins de aquisição de precatórios e 

compensação; 
d) A alienação de quaisquer tipos de precatórios, independentemente 

da origem ou da natureza do crédito ou de sua posição na ordem 
cronológica de pagamento. 

 
Art. 2º. Os contribuintes em débito para com a Fazenda Municipal poderão 

negociar a compra de precatórios de terceiros exclusivamente para a 
finalidade de quitação de débitos inscritos em Dívida Ativa até 25 de 
março de 2015. 

 
§ 1º. No processo de compensação não será admitida diferença superior a 

20% (vinte por cento) em relação ao crédito de precatório 
remanescente.  

 
§ 2º.  O Poder Executivo não promoverá o pagamento do crédito 

remanescente de precatório, o qual permanecerá na ordem de 
pagamento previamente estabelecida para o montante integral, não se 
convertendo em obrigação de pequeno valor. 

 
§ 3º. Os créditos de precatórios e os débitos inscritos em Dívida Ativa serão 

expressos através da Certidão de Crédito de Precatório Para Fins de 
Compensação e da Certidão de Débito para Fins de Compensação 
emitidas pelo Cadastro da Dívida Ativa a pedido dos interessados. 
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§ 4º. As certidões a que se refere o parágrafo anterior representam créditos 
líquidos e certos para todos os fins e efeitos legais e terão validade de 
60 (sessenta) dias. 

 
 
 
Art. 3º.  A aquisição de precatórios será documentada através de Escritura 

Pública de Cessão de Créditos, em caráter irrevogável e irrenunciável, 
na qual constarão as seguintes cláusulas essenciais:  

 
I. que trata-se de cessão e crédito de precatório cuja finalidade é a 

compensação com débitos inscritos em Dívida Ativa Municipal; 
II. que a cessão de crédito perde a validade se a compensação não for 

requeria pelo contribuinte dentro de 15 (quinze) dias a contar da 
lavratura da Escritura. 

 
Art. 4º. O titular do precatório e o adquirente contam com ampla liberdade 

negocial.  
 
Art. 5º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei, definindo o 

procedimento administrativo necessário a sua execução. 
 
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 07 de março de 2017. 
 
 
 
 
 

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS 
Procurador Geral do Município 


