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SUMULAz Autoúza o não ajuizamento e a desistência de ações judiciais, dispõe

sobre o reconhecimento de prescrições administrativas e judiciais e

dá outras providências.

n cÂnn¿.RA MUNIcIPAL DE LoNDRTNA,

ESTADO Do PARANÁ, A.nnovou E EU,

PREFEITo Do vruxrcÍplo, SANCIoNo

A SEGUINTE

LEI:

c¡.pÍrur,o I - Do vALoR nnÍNrmo pARA AJUIZAMENTo DE

ExncuÇÕns rrsc.lrs

Art. Lo Fica o Município de Londrina autorizado a não ajuizar

ações ou execuções fiscais quando o débito consolidado a ajuizar for:

I. Até o limite de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em se tratando de

crédito em que haja garcntiareal;

]t. Até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais) em se tratando de crédito em

que não haja garantia real.

$ 1" Os limites previstos neste artigo não podem ser inferiores aos

custos de cobrança.

$ 2" Os limites previstos neste artigo não se aplicam:
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a. aos casos tipificados como crime contra a ordem tributária consoante

previsão em lei específica;

b. demais casos em que a Procuradoria-Geral do Município entender

necessário o ajuizamento.

S 3" O valor consolidado a que se refere o caput é o resultante da

atualização do respectivo débito originário, mais os encargos e os acréscimos

legais ou contratuais vencidos até a data da apuração.

$ 4" Na hipótese de existência de vários débitos de um mesmo

devedor, inferiores ao limite fixado no caput que, consolidados por identificação

de inscrição cadastral. na Dívida Ativa, superarem o referido limite, deverá ser

Euizada uma única rexocuÇão fiscal.

CAPÍTULO il - DA DESISTÊNCIA DE EXECUÇOES FISCAIS

Ãrt. 2" Fica o Município de Londrina atrtoÅzado a desistir das

execuções fiscais, sem a renúncia dos respectivos oréditos, cujo valor alualizado

seja de até R$ 3.000,00 (três mil reais) e das execuções fiscais, de qualquer valor,

distribuídas antes de 31 de dezembro de 2A04, desde que, em ambos os casos,

não haja incidência de causa de suspensão de exigibilidade do crédito em

execução ou alguma constrição judioial sobre bens do executado.

I
$ 10 Excluem-se das disposições do caput:

os débitos objeto de execuções fiscais embargadas, salvo se o executado

manifestar em juízo sua conaordância com a extinção do feito sem

quaisquer ônus para o Município;

os débitos objeto de decisões judiciais já transitadas em julgado.II.
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Art. 3o O Município de Londrina fica autorizado a desistir das

execuções fiscais nos seguintes casos:

I. quando a ação estiver sobrestada, com base no art, 40 da Lei Federal no

6.830, de 22 de setembro de 1980, há mais de 5 (cinco)anos.

III. quando se tratar de crédito ajuizado em face de devedor não identificado

através do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas ou Jurídicas, desde que

não fornecido pela Secretaria Municipal de Fazenda - Cadastro Mobiliário

ou Imobiliário, os dados corretos para identificação do contribuinte

devedor, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, assinalado pelo

procurador municipal.

Art. 4o O Município de Londrina flca autorizado ainda a desistir

das execuções fiscais nos seguintes casos:

I. quando se tratar de execução fiscal movida exclusivamente contra massa

falida em que não foram encontrados bens no processo falirnentar ou na

hipótese de serem os bens'arrecadados insuficientes para as despesas do

processo ou para a satisfação dos créditos que preferem aos da fazenda

pública municipal, sem prejuízo de ajuizamento de ação própria contra o

responsável tributário, se constatada a existência de indíoios de crime

falimentar nos autos de falência;

III. Quando tenha 'havido redirecionamento por responsabilidade tributétria,

nos casos de falecimento dos responsabilizados sem que hajam sido

localizados bens passíveis de penhora, esgotadas as buscas pelos meios

administrativos e judiciais, desde que inviabilizado o prosseguimento

contra o devedor principal;

m. quando for comprovado o falecimento do executado, no caso de dívida

em nome préprio ou de firma individual, sern que tenham sido localizados

bens passíveis de penhora, esgotadas as buscas pelos meios

administrativos e judiciais e caso não haja amparo Iegal para redirecionar

a execução contra terceira pessoa;
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IV. nos processos movidos contra pessoas jurídicas dissolvidas, em que não

encontrados bens os quais possam recair a penhora ou o affesto, desde que

a responsabilização pessoal dos respectivos sócios e/ou administradores

seja juridicamente inviável ou tenha sido indeferida por decisão judicial

irrecorrível, bem como que tenha se revelado ineficaz, por não terem sido

encontrados bens penhoráveis ;

cAprrul,o ilr - Do RECONHECTMENTO DA PRESCRTÇAO

Art. 5o Fica o Município de Londrina autorizado a reconhecer a

prescrição dos créditos tributarios e não tributários.

$1" O reconhecimento da prescrição, de oficio, observará os

procedimentos previstos em lei, e dependerá de:

I. publicação do ato no meio de publicação oficial;

III. disponibi'lização de acesso público ao processo que deu origem ao

reconhecimento da prescrição;

il. Ciência e análise pelo órgão:responsável pelo controle interno;

IV. análise e manifestação do órgão ou ente da Administração direta ou

indireta, autarquica e fundacional, dç onde se originou o crédito.

$2'Em relação aos créditos tributarios e não tributarios já

executados, o reconhecimento demandarâ ,tarnbém manifestação do órgão

responsável pela execução fiscal.

CAPÍTULO tV - DISPOSIÇOES FINAIS

Art. 6o Nas hipóteses de desistência tratadas nesta lei, será

verificada viabilidade da cobrança administtativa dos créditos.
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Parágrafo único. No caso de inviabilidade da cobrança

administrativa, presentes os pressupostos legais, se procederâ a extinção do

crédito.

Art.7o Nas hipóteses previstas nesta Le| a cobrança administrativa

será feita preferencialmente através do protesto.

Art. 8" O disposto nesta Lei não avtoúza a restituição ou

compensação de valores já recolhidos a qualquer título.

Art. 9o As custas judiciais permanecem a cargo do executado,

facultando às escrivanias promover a cobrança às suas próprias expensas.

Art. 10. Os valores expressos em moeda corrente oficial nesta lei

poderão ser atualizados.anualmente por decreto do Poder Executivo, até o limite

do IPCA-l5 - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-l5, divulgado

pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou outro índice

adotado por legislação nacional.

Art. L1. Fica o Poder Executivo Municipal autoÅzado a cancelar os

saldos remanescentes de créditos tributários e , outros de qualquer espécie,

inscritos em dívida ativa ou não, mas ainda não executados, cujo valor será

deflrhido por decreto do Poder Executivo, desde que não ultrapasse a importância

de R$200,00 (duzentos reais).

Paráryrafo único. O valor mencionado no caput será reajustado na

mesma proporgão em que forem reajustados os valores dos débitos inscritos em

dívida ativa.
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Art. I2EsTa lei entra em vigor rua data da sua publicação,

revogando as disposições em contrario. ,
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JUSTIF'ICATIVA

O presente projeto de lei, na esteira da legislação de outros

municípios de porte, tais como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janei'io,

Porto Alegre, Curitiba, entre outros, visa ao implemento de melhorias na

cobrança dos créditos municipais.

Objetiva-se racionalizar a cobraîça, através da adequação de seus

meios, cobrando os créditos de valores mais baixos por outros instrumentos à

disposição do ente, deixando, assim, para a cobrança judicial (por meio do

ajuizamento de execuções fiscais), somente os créditos cujos valores

oompensem a movimentação do Poder Judiciario.

Em suma, almeja-se, com a futura lei, que Londrina tenha

parâmetros objetivos para a cobrança administrativa e judicial, por meio de um

conjunto de medidas que, com a otimização de recursos, conduzirão a um

incremento da arec adação,

Importante salientar que o presente projeto é oriundo do trabalho

desenvolvido no âmbito da comissão para análise da dívida ativa municipal,

criada pelo Decreto n.321, de 12 de março de 2019. No âmbito desta, foi

realizado estudo sobre o custo da execução fiscal municipal. ,

Registre-se, adernais, que la dívida ativa atualmente possui

débitos que remontam à década de !970, época em que não havia as formas de

cobrança hoje existentes. A falta da identificação do CPF do devedor, por

exemplo, torna praticamente impossível a cobrança pelas regras legais atuais,

sendo que, muitas vezes,'tal dado nãO consta em débitos tão antigos.
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Além disso, o acréscimo mensal de multa, juros e correção desde

aquele período, faz com que o valor da dívida ativa municipal seja altíssimo,

embora irreal, pois se pode constatar que grande parte desse valor é constituída

apenas dejuros.

Nesse passo, a manutenção na Dívida Ativa de créditos prescritos

ou cuja cobrança se tornou inviável, somente gera despesa ao Município. E

mais do que isso, prejudica sobremaneira a efetividade da cobrança dos

demais créditos.

Atentando para tais:aspeotos é que se propõe a autoúzação para

desistência de execuções fiscais de valor cuja cobrança se mostra como

antieconômica ou totalmente inviabilizada, bem como o reconhecimento

administrativo da prescrição de créditos.

Relevante ressaltar, ainda, que diante das disposições do Código

de Processo Civil, a manutenção de execuções inviáveis somente fiazprejuizos

aos cofres públicos com a condenação em custas processuais, em eventuais

ônus sucumbenciais, bem como possibilidade de aplicação de multas, em casos

de recursos. ;

Com o projeto ora encaminhado, além da perspectiva de aumento

da arcecadação, vislumbra-se efeito positivo também com a real demonstração

na contabilidade pública sobre os valores constantes da dívida ativa, na linha

das melhores práticas contábeis.

De tal modo, sua aprovação por essa casa Legislativa é medida

de necessidade; pois visa justamente a modernização e agilidade pretendidas

com a cobrança dos créditos municipais, sem representar prejuízo aos cofres

públicos, considerando que os valores de menor monta ainda não prescritos ou
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na iminência de prescrever, poderão ser objeto de cobrança administrativa,

inclusive através de protesto.

Diante das razões aduzidas, e considerando o relevante interesse

público da matéria, solicito que o presente Projeto de Lei seja apreciado em

regime de urgência, nos termos do art.29, $1o da Lei Orgânica do Município

de Londrina.

Desde iá, contamos com a acolhida do presente projeto por esse
.. J,' 

!

Egrégio Colegiado Municipal,:diante das ieièvantes medidas nele tratadas.

Londrina, 2l de outubro de2019.

Marcelo ti Martins

PREF'EITO. DO MUNICÍPIO
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Oficio n' 85212019-GAB.

Londrina, 2l de outubro de2019

A Sua Excelência, Senhor

Ailton da Silva Nantes

Presidente da Cãmara Municipal

Londrina - Pr

Assunto: Encaminha projeto'de lei - Autoriza o não ajuizamento e a
desistência de ações judibiais, dispõe sobre o reconhecimento de

prescrições administrativas e judiciais.

SEI no 1 9.004. 1 1 983512019-49.

Senhor Presidente,

Est4mos encaminhando a essa Egrégia Casa de Leis a apensa

propositur a, através da qual pretende o Executivo, autori zação legislativa para

que possa deixar de ajuizar e a desistir de ações judiciais, dispõe sobre o

reconhecimento de prescrições administrativas e judiciais. Justif,rcativa anexa.

Atenciosamente,

Marcelo B Martins

PREFEITO DO MUNICIPIO

fl'll Í'ilIl{. lfåq !3ilûitÍ-14httnin


