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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA FISCAL

ORDEM DE SERVIÇO PROFIS N° 03/2014

O PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA FISCAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos termos da nomeação contida no Decreto do
Governador do Estado, publicado no DOE de 03 de janeiro de 2007 e com amparo nos
incisos 1, II e IX, do art. 39, da Lei Complementar n.° 34, de 06 de fevereiro de 2009 (DOE de
07 e 08.02.2009), que dispõe sobre a Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado, e dá outras
providências:
Considerando a disciplina insculpida no art. 615-A do CPC, que passou a
abrigar a possibilidade de o credor realizar a averbação premonitória de bens do Executado
nos respectivos registros, a partir do ato da distribuição processual, desde que identificadas as
partes e o valor da causa;
Considerando a permissão de acesso

online

à Central de Registros Imobiliários

IRIB/ANOREG, para consulta e obtenção de documentos dos bens de devedores nos
Registros Imobiliários dos Estados de Pará, Pernambuco, Mato Grosso, Espírito Santo, São
Paulo, Rio de janeiro, Santa Catarina e Minas Gerais, até o momento;
Considerando o alinhamento entre Procuradoria Geral e o Tribunal de
Justiça da Bahia na tentativa de redesenhar e aperfeiçoar a rotina de realização das
averbações premonitórias de bens nos registros imobiliários da Bahia;
Considerando o convênio celebrado entre a Procuradoria Geral do Estado e o
Departamento do Trânsito que possibilita o lançamento das averbações premonitórias das
Execuções Fiscais nos registros do DETRAN, por meio eletrônico e em tempo real,
publicado no D.O.E em 23 de fevereiro de 2013;
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Considerando a necessidade de atuação uniforme, na Capital e Interior, nos
feitos tributários;

RESOLVE

Art. 1° - A solicitação de lançamento da averbação premonitória de veículos e o
pedido de expedição de ofício aos Registros de Imóveis com a mesma finalidade, bem como
o cancelamento deste ato registral, se dará mediante manifestação formal do Procurador
do Estado, por oficio ou correio eletrônico, aos servidores com acesso ao sistema do
DETRAN e com permissão de acesso aos Registros Imobiliários, conforme o caso.
Art. 2° - Cabe ao Procurador que solicitou a medida ou ao Núcleo que
demandou a averbação premonitória em lote, a comunicação ao juízo exequendo da
realização da averbação premonitória em 10(dez) dias da concretização do ato registral.
Art. 3° - Tratando-se de ato de natureza assecuratória do direito da Fazenda
Pública credora e em prevenção às consequências da interrupção do parcelamento do crédito,
sempre que este ocorrer, o Procurador deverá requerer a convolação da averbação em
penhora, para garantia da Execução Fiscal em curso.
Art. 4° - Quando se tratar de cobrança judicial de IPVA, o próprio veículo objeto
de propriedade do devedor deverá ser averbado, em lote, pelo Núcleo responsável da PROFIS,
diretamente nos registros do DETRAN, logo após a distribuição do ajuizamento eletrônico;
ou por demanda do Procurador, em se tratando de ajuizamento manual ou dos feitos em
curso.
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Art. 5° - Caso o crédito fiscal esteja pago e homologado é dever do
Procurador para o qual o feito foi distribuído, comunicar o cancelamento da averbação
premonitória, juntando a tela comprobatória do respectivo registro.

Afixe-se no quadro de avisos e encaminhe-se cópia aos Procuradores
interessados e ao Procurador Geral do Estado.
GABINETE DO PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA

J
FISCAL, em 13 de outubro de 2014.
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