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PORTARIA Nº 023, de 20 de fevereiro de 2019. 

Regulamenta a penhora de bens e a 

suspensão das execuções fiscais com base 

no art. 40 da Lei nº 6.830, de 22 de 

setembro de 1980. 

 

 

 

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições legais que lhe 

conferem a Lei Complementar nº 257, de 11 de julho de 2018; e 
 

CONSIDERANDO que compete à Procuradoria-Geral do Município editar normas interpretativas 

e complementares acerca das competências, funcionamento, responsabilidades e interação do 

ordenamento jurídico do Município; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a uniformização das atividades jurídicas e das 

manifestações judiciais;  
 

CONSIDERANDO o teor da Súmula nº 314 do STJ (DJ de 08.02.2006); REsp nº 1340553 / RS 

(2012/0169193-3), que trata da suspensão e do reconhecimento da prescrição intercorrente em 

executivos fiscais; 
 

CONSIDERANDO o entendimento consolidado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, REsp nº 

1.340.553 - RS (2012/0169193-3), precedente com força normativa perante Tribunais e Juízes 

monocráticos, destacando que o “espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma 

execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário 

ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais”,  de 

modo que “não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia 

processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e 

respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.” 
 

CONSIDERANDO a necessidade de unificação dos procedimentos a serem adotados pela 

Procuradoria-Geral do Município acerca da suspensão das execuções fiscais com base no art. 40 

da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980; 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art.1º Nas execuções promovidas pelo Município, aperfeiçoada a citação válida do devedor ou 

corresponsável e não pago e nem garantido o débito executado, deverá o Procurador Municipal 

responsável requerer, até o limite da dívida exequenda, a penhora de bens conforme ordem de 

prelação contida no art. 835 do CPC, priorizando especialmente: 

I – a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira por 

intermédio do sistema BACENJUD; 

II - a penhora de bens móveis, especialmente o bloqueio de veículos via sistema RENAJUD, bem 

como de bens imóveis, acaso frustrado o bloqueio de que trata o inciso anterior. 

Parágrafo único. Na ausência ou insuficiência de bens aptos a garantir integralmente a execução, 

o Procurador Municipal responsável deverá cumulativamente ou alternativamente:  
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I – solicitar informações sobre a situação patrimonial do devedor ou corresponsável junto à 

Secretaria da Receita Federal do Brasil por intermédio do sistema INFOJUD; 

II – solicitar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes relativos a 

consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres; 

III – encaminhar, inclusive por meio eletrônico, a Certidão de Dívida Ativa para protesto 

extrajudicial; 

IV – requerer a indisponibilidade de bens de que trata o art. 185-A da Lei nº 5.172, de 25 de 

outubro de 1996 (Código Tributário Nacional). 

 

Art.2º Frustrada a penhora dos bens ou inexistência de outros aptos à garantia do juízo, o 

Procurador Municipal deverá requerer a suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 40 da 

Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.  

Parágrafo único. O Procurador Municipal não requererá a suspensão de que trata o caput deste 

artigo enquanto pendente causa de suspensão da exigibilidade do crédito, julgamento de exceção 

de pré-executividade, embargos ou outra ação ou recurso que infirme a certeza e liquidez do 

crédito e obste o prosseguimento, ainda que provisório, da cobrança judicial. 

 

Art.3º O Procurador Municipal somente poderá requerer a suspensão da execução fiscal nos 

termos do art. 40 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, após esgotadas as tentativas de 

penhora de bens ou realização das diligências descritas no art. 1º, desta Portaria. 

 

Art. 4º Requerida a suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 40, caput, da Lei nº6.830, de 

1980, o Procurador Municipal determinará o registro da informação nos sistemas de controle da 

Procuradoria-Geral do Município, com anotação da data do pedido de suspensão, 

independentemente de intimação do despacho que deferiu o pedido. 

 

Art. 5º Localizados, a qualquer tempo, bens ou direitos em nome do devedor, o Procurador 

Municipal responsável deverá requerer o prosseguimento da execução fiscal, indicando-os à 

penhora, desde que úteis à satisfação, ainda que parcial, dos créditos executados. 

Parágrafo único. O Procurador Municipal responsável pelo caso deverá manter controle da 

ocorrência da prescrição intercorrente das execuções arquivadas provisoriamente, lhe incumbindo 

diligenciar no sentido de buscar a satisfação do crédito exequendo. 

 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Contagem, 20 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

Afonso José de Andrade 

Procurador-Geral do Município 
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