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SÚMULA: Dispõe sobre a utilização de créditos em
precatórios para a aquisição de propriedade imóvel do
Município de Cornélio Procópio e dá outras providências.

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município de
Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e
lendo em vista o disposto no § 11 do art. 100. da Constituição FcdcraL com nova redação da
EC 62, de 09 de dezembro de 2009,

FAZ SABER

a todos que a Câmara aprovou e ele sanciona e promulga a
seguinte

LEI:

Art. 1°. Fica autorizada ao credor de precatórios a entrega
de créditos em precatórios municipais para a compra de imóveis públicos do Município de Cornélio
Procópio, desde que observado o devido certame licitatório.

Parágrafo único - A utilização do precatório municipal
poderá representar parcela ou a totalidade do pagamento necessário à aquisição do imóvel público.

Art. 2° - Poderá efetuar a entrega o titular de precatório de
valor certo, líquido e exigíveí, devidamente inscrito no Tribunal de Justiça do Estado Paraná e
obedecida a ordem cronológica para pagamento, constante da relação de precatórios do referido
Tribunal.

Parágrafo único - Para os fins previstos no "capu^ deste
artigo, considerar-se-á credor do precatório:

a) - o conjunto dos credores, quando o precatório tiver sido
expedido pelo valor global, sem a determinação dos respectivos quinhões, caso em que será
indispensável que se façam representar por procurador, constituído por instrumento público, com
poderes específicos para a entrega, nos termos da presente lei;

b) - quando o precatório tiver sido expedido em favor de
mais de um credor, com a determinação do respectivo quinhão, cada credor será considerado
detentor de seu quinhão, e poderá efetuar a entrega diretamente, ou por intermédio de procurador,
constituído por instrumento público, com poderes específicos para a entrega, nos termos da
presente lei;

recebido Av. Minas Gerais. 301-Fone: (43) 3520-8041 - CEP 86300-00
a ^ '"hfim tiffVlí ̂ rO www.cornelioprocopio.pr.gov.br

procuradoriamcp@gmail.com



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉUO PROCÓPIO
ESTADO DO FARAMA

CNN 76i331Mim01-70

c)- os sucessores a qualquer título, com observância dos
termos e condições dos itens "a" e "b" acima, desde que comprovada a ocorrência da substituição
de parte, na execução de origem do precatório, e que em relação a tal substituição não exista
impugnação, nem pendência de recurso ou defesa.

Art 3° - Caberá ao Município, na forma da lei, abater e reter
os valores dos impostos e contribuições que forem devidos, efetuando o recolhimento dos encargos
decorrentes do pagamento oriundo da entrega prevista no artigo 1° desta lei, com a conseqüente
extinção da execução de origem do precatório em relação ao credor satisfeito, comunicando-se o
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para a baixa da pertinente inscrição.

Art. 4" - Os titulares de precatório de natureza alimentícia
terão preferência em sua utilização para o fim estabelecido nesta lei e, entre eles, prevalecerá o
titular que tenha 60 (sessenta) anos de idade ou mais na data de expedição do precatório, bem como
o portador de doença grave, definida na forma da lei.

Art. 5°- Alternativamente, fica o Executivo Municipal
autorizado a realizar acordo com credores de precatórios inscritos no Tribunal de Justiça do Paraná,
para pagamento dos mesmos de forma parcelada, até 31/12/2022, observando-se as formalidades
legais, inclusive mediante homologação pelo T)

Artjó". Esta Lei ( ^m vigor na data de sua aprovação,
revogando-se as disposições em contrário.'

Gabin gosto de 2018.do Pre

Secretário Municipal
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PROJETO DE LEI N" 236/18

Exposição de Motivos

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Encaminhamos para apreciação e aprovação de Vossas Excelências o presente
Projeto de Lei que faculta a entrega de crédito em precatório para aquisição de imóveis públicos Municipais e
dá outras providências.

É sabido que a Emenda Constitucional n° 62, de 9 de dezembro de 2009, ampliou
o alcance do artigo 100 da Constituição Federal, dando ao titular de crédito em precatório a faculdade de, no
caso, entregá-lo ao Município devedor como pagamento na compra de imóveis públicos.

Ao dizer que facultado ao credor, conforme estabelecido em lei da entidade
federativa devedora a entrega de créditos em precatórios para compra de imóveis públicos do respectivo
ente federado'\ o constituinte derivado não deixa margem de discricionariedade ao ente público devedor,
impondo-lhe o dever de editar uma lei regulamentadora, garantindo ao credor o exercício de uma
prerrogativa constitucional.

Errôneo dizer que a exigência em foco é norma constitucional de eficácia contida e
por isso seu cumprimento poderia ser procrastinado '"sine die".

Qualquer interessado na compra de imóvel municipal, sendo detentor original ou
sucessor de crédito em precatório, pode impetrar mandado de injunção para que o Judiciário supra a omissão
do Município, garantindo ao impetrante o exercício dessa faculdade, ou seja, de entregar seus créditos em
precatórios municipais para a compra de imóveis públicos do Município de Cornélio Procópio, observando-
se o devido certame licitatório.

Aliás, interessa também ao Município solucionar os precatórios contra si emitidos,
de modo que a providência ora proposta presta-se também a isso.

De fato, o presente projeto de lei está abalizado pelo artigo 100, §11, da
Constituição Federal e se justifica, de maneira irrefutável, como política pública que visa conferir maior
liquidez ao crédito de precatório municipal, possibíí1tãn3ô"a«»4eu respectivo titular uma alternativa ao regime
tradicional de pagamento hoje existente, aliviando sobremaneira^«Tinanças do Município.

Desta forma, por entel^^r que ̂stás^did^trará benefícios a comunidade e ao
Município, esperamos aprovação unânime.
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