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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 59/2019 
 

 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR ACORDO 
PARA PAGAMENTO PARCELADO E/OU COMPENSAÇÃO 
DE DÉBITOS CONSTITUÍDOS EM DÍVIDA ATIVA COM 
PRECATÓRIO DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e legislação em vigor,  
 

FAÇO saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:  
 

 
Art. 1º O Município fica autorizado a realizar acordo para pagamento e compensação de 

crédito do precatório nº. 171453-4 (não alimentar), devido pela Administração Direta municipal, 
vencível no ano de 2019, nos termos desta Lei.  

 
§ 1o O acordo será celebrado pela Procuradoria Jurídica do Município, em juízo de 

conciliação junto ao tribunal em que se originou o ofício requisitório ou, na impossibilidade, 
diretamente com o credor respectivo, seu sucessor ou cessionário e/ou procurador devidamente 
constituído com poderes para tal. 

 
 2o Não será admitido fracionamento de precatório para fins de acordo, nos termos desta 

Lei, devendo, a composição do débito, abranger a totalidade do respectivo crédito, sendo 
admitido apenas o pagamento de forma parcelada ou fracionada para mais de um credor do 
mesmo crédito. 

 
§ 3o Nos acordos celebrados na forma desta Lei, mediante concordância do credor, 

poderá ser realizada compensação do crédito do precatório com débito líquido e certo inscrito 
em dívida ativa constituída contra o credor original, seu sucessor ou cessionário. 
 

Art. 2º A realização de acordo direto com o credor do precatório deverá ser formalizada 
de maneira individual, devendo conter as seguintes condições e informações: 

 
I – a primeira parcela corresponderá ao percentual de 15% (quinze por cento) sobre o 

valor do precatório, a qual deverá ser adimplida em até 30 (trinta) dias após a homologação do 
termo de acordo pelo Poder Judiciário. 
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II – o restante do débito deverá ser parcelado em 24 (vinte e quatro) vezes, cujos valores 

serão atualizados pelo Poder Judiciários e pagos mensalmente via guia de pagamento atualizada 
enviada pelo Serviço de Processamento de Precatórios. 

 
III – o termo de acordo deverá indicar os dados do credor do precatório, seu procurador e 

outras informações relevantes; 
 
IV – dados da dívida ativa a ser compensada, se houver, e o valor devidamente atualizado 

até a data da celebração do acordo, nos termos do que dispõe a Lei que instituiu o Código 
Tributário Municipal, ainda que se trate de dívida ativa não-tributária. 
 

Art. 3º O extrato do acordo celebrado para pagamento do precatório será publicado na 
imprensa oficial do Município, preservando-se informações de caráter sigiloso. 
 

Art. 4º Na hipótese de o credor do precatório ceder, total ou parcialmente, seus créditos 
a terceiros, nos termos do § 13 do art. 100 da Constituição da República, tanto cedente quanto 
cessionário deverão assinar o termo de parcelamento, devendo, obrigatoriamente, estar 
acompanhado da respectiva cessão por escritura pública (art. 8º do Ato nº 37/2012-Presidência 
do TJRS). 
 

§ 1o Caso a cessão de crédito ocorra após a celebração de acordo de parcelamento, o 
cessionário deverá comunicar a ocorrência, por meio de petição protocolizada, à entidade 
devedora e ao tribunal de origem do ofício requisitório, acostando a respectiva cessão por 
escritura pública. 

 
§ 2o No caso do parágrafo anterior, a cessão do precatório somente produzirá efeitos 

após a comprovação, junto ao tribunal de origem do ofício requisitório, de que a entidade 
devedora foi cientificada de sua ocorrência, na forma do caput deste artigo, ficando desobrigado, 
o Município, pelos órgãos da sua administração direta ou indireta, do pagamento de parcela feita 
ao titular do precatório em data anterior à comunicação. 
 

Art. 5o Para a realização da compensação de crédito de precatório judicial com débitos 
líquidos e certos inscritos em dívida ativa, de que trata o § 3º do art. 1º, constituídos contra o 
credor original do precatório, seu sucessor ou cessionário, deverão ser observadas as seguintes 
condições, sem prejuízo de outras que sejam estabelecidas em regulamento do Poder Executivo: 

 
I - o sujeito passivo do crédito do Município, e/ou seu representante legal, assinará termo 

de confissão de dívida e renúncia expressa e irretratável sobre eventuais direitos decorrentes do 
objeto de acordo, na via administrativa ou judicial, e termo de quitação dos precatórios 
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compensados, para fins de juntada e homologação nos respectivos processos judiciais e 
administrativos; 

 
II - o credor do precatório efetuará o pagamento prévio dos valores relativos aos 

honorários advocatícios de sucumbência, bem como das despesas e custas processuais, que não 
serão abrangidos pela compensação, exceto concordância da Administração; 

 
III - se o valor atualizado do crédito do Município for superior ao valor atualizado do 

precatório, será efetuado o pagamento do débito remanescente pelo credor do precatório, à 
vista ou na forma da legislação local sobre parcelamento de débitos; 

 
IV - se o valor do crédito apresentado pelo credor do precatório para compensação for 

superior ao débito que pretende liquidar, o valor do pagamento parcelado será utilizado para 
adimplir, primeiramente o débito, repassando-se o saldo remanescente ao credor após a 
quitação de sua dívida para com a Administração; 

 
V - que não tenha havido o pagamento do precatório ou da parcela a ser compensada. 

 
§ 1o A extinção do débito contra o credor do precatório a ser compensado só terá efeito 

após a comprovação do cumprimento dos requisitos para a compensação e do pagamento das 
despesas processuais. 

 
§ 2o Na hipótese do inciso IV deste artigo, a compensação importará em renúncia, pelo 

credor do precatório, do direito de discutir qualquer eventual diferença relativa à parte quitada e 
ao montante do crédito remanescente apurado quando da formalização do acordo de 
compensação. 

 
Art. 6o O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei, em especial para 

determinar as condições para a compensação dos débitos. 
 
arágrafo único. A compensação do crédito principal não abrangerá eventual valor a título 

de honorários sucumbenciais constantes do precatório, devidos ao advogado, nem o crédito dos 
honorários contratuais. 
 

Art. 7o Na hipótese de crédito constante de precatório contra entidade da administração 
indireta, a sua utilização para os fins desta Lei implicará a sub-rogação, pelo Município, nos 
direitos e deveres do credor. 
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Art. 8o O pagamento do montante de que trata o inciso I do artigo 2º desta Lei, será 
atendido por conta de dotação orçamentária própria da Lei de Orçamento Municipal do exercício 
de 2019. 
 

Parágrafo único. O montante de que trata o inciso II do artigo 2º desta Lei, será atendido 
por conta de dotação orçamentária própria da Lei de Orçamento Municipal do exercício de 2019 
e, as parcelas vincendas nos exercícios seguintes, as respectivas Leis Orçamentárias consignarão 
dotações orçamentárias próprias e suficientes para acorrer às despesas com a amortização do 
parcelamento ora autorizado. 
 

Art. 9o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 
SEBERI/RS, 10 DE JULHO DE 2019. 
 

                                                                       CLEITON BONADIMAN 
                                                                                    PREFEITO MUNICIPAL  
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MINUTA DE TERMO DE ACORDO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO 
Precatório nº. XXXXXXX 

 

DEVEDOR: MUNICÍPIO DE SEBERI/RS, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ nº. 
87.613.196/0001-78, com sede na Avenida General Flores da Cunha, nº. 831, Bairro Centro, na cidade de Seberi/RS, 
neste ato representado pelo(a) Prefeito(a) Municipal, Sr. Cleiton Bonadiman, acompanhado do Procurador Jurídico 
Municipal, Sr. Jan Carlos Novakowski, OAB/RS 70.138, matrícula 102122; 
 
CREDOR(A):____ 
 
As partes acima qualificadas celebram o presente TERMO DE ACORDO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, cujas 
cláusulas são abaixo discriminadas: 
 
Cláusula 1ª) O DEVEDOR reconhece a obrigação de pagar a quantia de R$ XXXX (XXX) ao CREDOR, o qual concorda 
com o montante, dívida esta oriunda de obrigação judicial, com trânsito em julgado, e inscrita em precatório sob o 
nº. XXXX, a qual será paga nos seguintes termos e com as seguintes condições: 
 
§ 1º. A primeira parcela corresponderá ao percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor do precatório, a qual 
deverá ser adimplida em até 30 (trinta) dias após a homologação do termo de acordo pelo Poder Judiciário. 

 
§ 2º. O restante do débito deverá ser parcelado em 24 (vinte e quatro) vezes, cujos valores serão atualizados pelo 
Poder Judiciários e pagos mensalmente via guia de pagamento atualizada enviada pelo Serviço de Processamento de 
Precatórios, considerando-se vencida a obrigação de forma antecipada caso houver atraso de 03 (três) parcelas. 

 
§ 3º. Eventuais juros e correção monetária serão atualizado mês a mês, incluídos na parcela de acordo com a 
atualização realizada pelo Poder Judiciário. 
 
Cláusula 2ª) O CREDOR concorda em suspender a exigibilidade do crédito até o termo final para pagamento dos 
valores efetivamente devidos. 
 
Cláusula 3ª) Os valores serão adimplidos mediante pagamento de guia própria expedida pelo TJ-RS, depositando-se 
os valores em conta judicial devidamente remunerada. 
 
Seberi, XX de XXXXXXXXX de 2019. 
 
 

________________________ 
CLEITON BONADIMAN 

Prefeito Municipal 
 

________________________ 
XXXXXXXXXXX 

Credor 

________________________ 
JAN CARLOS NOVAKOWSKI 

Procurador Jurídico Municipal 
Matrícula 102122 

OAB/RS 70.138 

________________________ 
XXXXXXXXXXXX 

Procurador do Credor 
OAB/RS XXXXX 
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EXPOSICÃO DE MOTIVOS 
PROJETO DE LEI Nº 59/2019 

 
 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores 
 
Apraz–nos, neste ensejo, cumprimentar cordialmente Vossas senhorias, 

oportunidade em que, encaminhamos a Vossas Excelências, na forma da legislação em vigor, 
para apreciação dessa egrégia Casa Legislativa, o presente Projeto de Lei, que AUTORIZA O 
PODER EXECUTIVO A FIRMAR ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO E/OU COMPENSAÇÃO 
DE DÉBITOS CONSTITUÍDOS EM DÍVIDA ATIVA COM PRECATÓRIO DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

 

Como é de conhecimento dos Nobres Edis, o Município de Seberi teria que 
adimplir, até a data de 31/12/2019, a quantia de R$ 528.831,10 (atualizado até 04/07/2019) 
referente ao precatório de nº. 171453-4, oriundo de processo judicial referente à desapropriação 
dos imóveis em que hoje está instalada a empresa Adelle Alimentos. 

 

No entanto, em tratativa com o credor, pessoalmente e por intermédio de 
seu causídico, houve a concordância de o mesmo em receber seu crédito de maneira parcelada, 
minimizando os efeitos ao erário seberiense, amparado por espírito de colaboração mútua e 
supremacia do interesse público em detrimento do particular. 

 

Assim sendo, seguindo as regras constitucionais, o parcelamento de 
precatórios deve ser regulamentado por cada ente da federação que o realizar, de tal sorte que a 
proposta legislativa ora apresentada tem como escopo indicar as diretrizes dos pagamentos, os 
quais serão formalizados mediante “Termo de Parcelamento” específico, informando-se ao 
Tribunal de Justiça e fazendo os devidos registros na contabilidade municipal. 

 

As condições constantes neste projeto de lei foram debatidas e construídas 
entre credor e devedor, de tal modo que, somente mediante a concordância de todos e 
atendidas particularidades específicas, é que se apresenta a proposta legislativa que 
regulamenta o futuro parcelamento. 

 

Essas são as razões, senhor Presidente, pelas quais encaminho o Projeto sob 
comento à soberana apreciação dessa Casa de Leis, solicitando, desde já, que os ilustres 
membros do Poder Legislativo aprovem a presente proposição, colocando-me ao inteiro dispor 
dessa Casa Legislativa, para quaisquer esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 
 

CLEITON BONADIMANN 
PREFEITO MUNICIPAL 


