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Penhora



Penhora

CTN, Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário,
devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à
penhora no prazo legal e não forem encontrados bens
penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus
bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por
meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem
registros de transferência de bens, especialmente ao registro
público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado
bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito
de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial.



Penhora

CTN, Art. 185-A § 1o A indisponibilidade de que se trata o caput

deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juíz
determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos
bens ou valores que excederem esse limite.

§ 2o Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de
que trata o caput deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a
relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade
houverem promovido.



Penhora

1. ‘’ A jurisprudência desta Corte é firme quanto à necessidade
de comprovação do esgotamento de diligências par
localização de bens do devedor, a fim de que se posso
determinar a indisponibilidade de bens e direitos prevista no
art. 185.A do CNT’’ (AgRg no Resp 1.202.428/BA, Rel. Min.
SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, Dje 10/4/13). 2 . Agravo
regimental não provido.

AgRg no Resp 1341860 / SC AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL 2012/0184123-3



Penhora

CPC, Art. 655-A. Para possibilitar a penhora de dinheiro em
depósito ou aplicação financeira, o juíz, a requerimento do
exequente, requisitará à autoridade supervisora do sistema
bancário, preferencialmente por meio eletrônico, informações
sobre a existência de ativos em nome do executado, podendo
no mesmo ato determinar sua indisponibilidade, até o valor
indicado na execução. (...)



Penhora

REsp 1.347.317-PR.

O STJ entende que não é possível a decretação de
indisponibilidade de bens prevista no art. 185-A do CTN às
execuções fiscais de dívida não tributária. Assim, o art. 185-A
aplica-se apenas às execuções fiscais de dívidas tributárias, já
que o caput do artigo faz referência ao devedor tributário, ou
seja, àquele que figura na execução fiscal como devedor de
tributo.



Penhora

REsp 1.347.317-PR. DIREITO TRIBUTÁRIO, RESTRIÇÃO DA
INDISPONIBILIDADE DE BENS AO DEVEDOR TRIBUTÁRIO.

Não é possível a decretação de indisponibilidade de bens
prevista no art. 185-A do CNT aos feitos executivos decorrentes
de dívida não tributária.A classificação de origem da dívida ativa
é questão relevante para determinar o regramento normativo
aplicado ao caso, sendo indevida a aplicação de institutos
previstos no CNT a dívidas de natureza não tributária. O fato de
a LEF afirmar que os débitos de natureza não tributária
compõem a dívida ativa da fazenda Pública não faz que tais
débitos passem a ter natureza tributária apenas em razão de sua
inscrição na dívida ativa.



Penhora

O art. 185-A do CTN aplica-se apenas às execuções fiscais de 

dívidas tributárias, já que o caput faz referência ao devedor 

tributário, ou seja, àquele que figura na execução fiscal como 

devedor de tributo ao Fisco.


