
D E C R E T O   Nº  1 2. 7 8 1,   de  22/03/2017 
 
 

Regulamenta o processamento de protesto das 
Certidões da Dívida Ativa Municipal. 

 
 
 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no artigo 71, inciso VIII, letra ‘a’ 
da LOM, em conformidade com a Lei Federal n. 9.492/97, com a alteração da Lei Federal 
n. 12.767/12, observado, ainda, o contido na decisão do Plenário do Supremo Tribunal 
Federal na ADI n. 5135, os artigos 847 e seguintes do Provimento 249/2013 do TJ/PR, o 
§ 7º, do art. 47 do CTM com a redação da Lei n. 12.753/2017 e tendo em vista o contido 
no protocolado nº 000000000/2017, 
 
    
 

 

D E C R E T A 
 
 

Capítulo I 
Disposições Preliminares 

 
 
Art. 1º. O Município de Ponta Grossa promoverá o protesto das Certidões da 

Dívida Ativa nos termos da Lei Federal n. 9.492/1997, observados os 
critérios deste Decreto. 

 
 
Art. 2º.  Compete ao Cadastro da Dívida Ativa, da Procuradoria Geral do 

Município, a execução do procedimento previsto neste Decreto. 
 
 
Art. 3º.  Estão habilitadas ao protesto todas as Certidões da Dívida Ativa 

independentemente da natureza do crédito. 
 
 

Capítulo II 
Procedimento do Protesto 

 
Art. 4º.  Serão objeto de protesto os créditos que perfaçam o montante mínimo 

de: 
 

I. 15 (quinze) VRs, de natureza fiscal; 
II. 5 (cinco) VRs, de natureza extrafiscal.  

 
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo poderão ser somadas as diversas 

dívidas do mesmo contribuinte, ainda que com períodos, naturezas e 
origens distintas perante o Município. 

 



Art. 5º. Previamente a emissão da CDA o Cadastro da Dívida Ativa notificará o 
contribuinte ou seus sucessores por meio de Carta com Aviso de 
Recebimento com prazo de 15 dias para o pagamento ou 
parcelamento.                                                                          

 
Art. 6º. Decorrido o prazo previsto no artigo anterior sem que o contribuinte 

pague ou parcele a dívida, a CDA será emitida e encaminhada para 
protesto. 

 
§ 1º.  O procedimento administrativo para o protesto é o seguinte: 
 

I. protocolo da CDA eletrônica no Cartório Distribuidor, acompanhado de 
boleto de cobrança no valor da CDA, com prazo de vencimento de 10 
dias; 

II. assinatura do Termo de Responsabilidade e do Termo de Remessa por 
lote de CDAs protestadas em cada cartório; 

III. Arquivo da cópia da CDA no processo administrativo que deu origem 
ao débito. 

 
§ 2º.  Cabe ao Encarregado Técnico da Dívida Ativa a execução do disposto 

neste artigo, podendo delegar as atribuições para servidores efetivos 
do Cadastro da Dívida Ativa. 

 
 
Art. 7º. As CDAs serão protestadas pela ordem do número de emissão, para 

tanto, a partir do exercício de 2017, o Cadastro da Dívida Ativa manterá 
relatório indicando o status de cada CDA, no qual constará se ela foi 
protestada ou/e ajuizada e o respectivo motivo. 

 
 

Capítulo III 
Regras de Transição 

 
 
Art. 8º. As CDAs ajuizadas até 31 de dezembro de 2016 serão protestadas 

mediante a seguinte ordem: 
 

I. créditos objeto de sentença; 
II. créditos que tiveram exceções de pré-executividade e 

permaneceram válidos, ainda que não exista sentença; 
III. créditos cujo prazo de caução expirou sem a manifestação do 

contribuinte; 
 
 
Art. 9º. Os créditos da Fazenda Pública que tiveram fato gerador nos exercícios 

de 2013, 2014 e 2015, cujas CDAs serão emitidas em 2017, serão 
objeto de ajuizamento de ação de execução fiscal e, se não forem 
garantidas, serão protestadas independentemente de qualquer outra 
notificação prévia. 

 



Art. 10. Os créditos da Fazenda Pública que tiveram fato gerador no exercício 
de 2016, cujas CDAs serão emitidas em 2017, serão objeto de prévio 
protesto e posterior ajuizamento, nos termos do Capítulo II deste 
Decreto, desde que não estejam cumulados com créditos decorrentes 
de fatos geradores ocorridos em exercícios anteriores a 2016. 

 
 

Capítulo IV 
Procedimento de Baixa do Protesto 

 
 
Art. 11. O procedimento de baixa do protesto se inicia por requerimento formal 

do contribuinte dirigido ao Cadastro da Dívida Ativa instruído com os 
seguintes documentos: 

 
I. cópia da notificação do protesto; 
II. cópia do CIR/RG e do CPF; 
III. comprovante de endereço com validade de 3 meses (fatura de água ou 

energia). 
 
 
Art. 12. No requerimento a que se refere o artigo anterior o contribuinte deverá 

informar se pagará a dívida à vista ou parceladamente, cabendo à 
Praça de Atendimento emitir as respectivas guias. 

 
§ 1º. Após o pagamento o contribuinte deve juntar o original da guia de 

recolhimento parcelado ou a vista no processo, o qual será dirigido pela 
Praça de Atendimento ao Cadastro da Dívida Ativa.  

 
§ 2º.  Após certificar o pagamento, o Cadastro da Dívida Ativa entregará ao 

contribuinte o instrumento do protesto e colherá a assinatura no termo 
anexo, o qual será juntado ao processo e arquivado. 

 
 
 
Art. 13. O contribuinte que tiver a dívida parcelada e que entrar em mora a partir 

de 90 (noventa) dias a contar da data do vencimento da primeira 
parcela terá o parcelamento rescindido automaticamente e será 
novamente protestado e, se existir ação de execução fiscal, esta será 
reativada. 

 
Parágrafo único. Em caso de protesto de dívida nos termos deste artigo, fica 

dispensado o previsto no artigo 5º deste Decreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Capítulo V 

Disposições Finais 
 
 
Art. 14. As custas e emolumentos decorrentes do protesto cabem ao 

contribuinte.  
 
 
Art. 15. Depois de efetuado o protesto, este não será cancelado pela 

Administração Municipal antes do pagamento ou parcelamento da 
dívida, sob pena de responsabilidade de quem lhe der causa. 

 
 
Art. 16.  O protesto será efetuado nos termos do disposto neste Decreto ex 

ofício pelo Cadastro da Dívida Ativa. 
 
  
Art. 17. O protesto não interrompe ou suspende a prescrição, de modo que os 

créditos protestados que não forem quitados dentro de um ano a contar 
do protesto serão objeto de ajuizamento da ação de execução fiscal, 
sem prejuízo da manutenção do protesto. 

 
 
Art. 18. Os créditos inscritos em dívida ativa não serão protestados antes de 

decorridos 30 dias a contar da data da publicação deste Decreto. 
 
 
Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 22 de março de 2017. 
 
 
 
 
 
 

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS 
Procurador Geral do Município 

 
 
 
 



 

ANEXO DO DECRETO Nº 12.781/2017 
 
 

Termo de Responsabilidade de Baixa de Protesto 
 

 
 
Cadastro n. ............. 
Contribuinte. ........... 
CPF n. .................... 
 
Varlor: ........ 
Título de Protesto n. .................. 
Cartório: ..................................... 
 
 
O signatário atesta, para todos os fins e efeitos de direito, que foi informado pela 
Municipalidade, por meio de seus empregados, que é de sua responsabilidade 
dirigir-se ao Cartório de Protesto acima mencionado, promover o pagamento das 
custas e requerer a baixa, mediante a apresentação do respectivo título, do qual, 
neste ato, dá recebimento.  
 
Fica igualmente cinte de que se não se dirigir ao Cartório de Protesto 
imediatamente após o recebimento do título, está sujeito a permanência da 
inscrição, mesmo tendo pago o montante da dívida perante o Município.  
 
Ponta Grossa, .... de .......... de ........ 
 
 
 
 
Contribuinte      servidor CDA 
       Sob carimbo 

 
 
 
 
 

Obs. Este termo deve ser emitido em duas vias, sendo uma para o CDA e outra 
para o contribuinte. 


