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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CAUTELAR
INOMINADA.  PRESTAÇÃO  DE  CAUÇÃO.
OFERECIMENTO  DE  FIANÇA  BANCÁRIA.
GARANTIA  DO  DÉBITO.  REQUERIMENTO  DE
EMISSÃO  DE  CERTIDÃO  DE  REGULARIDADE
FISCAL  POSITIVA  COM  EFEITOS  DE  NEGATIVA.
LIMINAR  DEFERIDA.  PRESSUPOSTOS
CARACTERIZADOS.  MANUTENÇÃO  DA DECISÃO
AGRAVADA. DESPROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO
INSTRUMENTAL. 

- A prestação de caução, mediante o oferecimento de
fiança bancária  não ostenta o efeito  de  suspender a
exigibilidade  do  crédito  tributário,  mas  apenas  de
garantir  o  débito  exequendo,  em  equiparação  ou
antecipação  à  penhora,  com  o  escopo  precípuo  de
viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos
de negativa.

-  Preenchendo  os  requisitos  necessários  para  a
concessão  da  liminar  pleiteada,  deve  ser  mantida  a
decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, a
fim de se aceitar a Carta de Fiança apresentada, como
caução ao débito, e, fornecer a certidão positiva com
efeitos negativa.

              
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de Instrumento  interposto  pelo  Estado da Paraíba,

desafiando  decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da

Capital  que,  nos  autos  da Ação Cautelar  de  Prestação  de Caução movida  pela Tim

Celular S.A, deferiu a medida liminar para “determinar que o Estado da Paraíba se

abstenha de negar o fornecimento de Certidão Negativa, sob alegação da existência

de crédito tributário objeto do auto de infração nº 93300008.09.00000739/2010-39”

(fls.66). 

Em suas razões, sustentou o  Estado da Paraíba, os seguintes pontos: a

ausência de garantia do débito, porquanto a Carta de Fiança indicada como garantia não

fora  apresentada  nos  autos,  mas  tão  somente  uma  comunicação;  a  suspensão  da

exigibilidade do crédito tributário não se faria pelo oferecimento de fiança bancária a não

ser pelo montante integral, em dinheiro; o oferecimento de fiança bancária como garantia

pressupõe o prévio ajuizamento de execução fiscal, assim como da aceitação da Fazenda

Pública; e a inexistência dos requisitos autorizadores da medida de urgência.

Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal, para sobrestar o decreto

judicial  atacado,  para  que  vede  a  fiança  bancária  oferecida  antecipadamente  pela

agravada.  No  mérito,  requer  a  confirmação  da  medida  liminar,  cassando  a  decisão

agravada - fls. 02/10.

Acostou documentos – fls. 11/67.

Liminar indeferida – fls. 71/74.

Contrarrazões encartadas às fls. 79/84.

Informações não apresentadas, conforme atesta a certidão de fls.85.
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Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo

desprovimento do recurso aviado (fls. 87/90).

É o relatório.

                      VOTO

Como pode ser visto do relato acima, o agravante busca, através de tutela

recursal, a suspensão da decisão agravada que, ao deferir o pedido de liminar nos autos

da  ação  cautelar,  determinou  que  o  Estado  da  Paraíba  se  abstenha  de  negar  o

fornecimento de Certidão Positiva de Débito com efeitos de Certidão Negativa.

Discute-se,  no  presente  caso,  a  possibilidade  de  expedição  de  certidão

positiva de débito,  com efeitos de negativa, mediante prestação de caução por fiança

bancária, em medida cautelar, esta anterior ao aforamento da execução fiscal respectiva.

Pois  bem,  é  certo  que  o  art.  151,  II,  do  Código  Tributário  Nacional,

estabelece que suspende a exigibilidade do crédito tributário, o depósito em seu montante

integral. Contudo, em se tratando de prestação de caução mediante o oferecimento de

fiança bancária, independente do montante do valor do débito, aquela não se presta a

suspender a exigibilidade em questão, limitando-se a garantir o saldo devedor exequendo,

equiparando-se  à  penhora.  Cumpre  citar  que  essa  orientação  foi  referendada  pela

Primeira Seção do  Superior  Tribunal  de Justiça,  ao julgar  o  Recurso Especial  nº

1.156.668 - DF, da Relatoria do Ministro Luiz Fux, vejamos:

TRIBUTÁRIO.  RECURSO  ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DE
CONTROVÉRSIA.  ART.  543-C,  DO  CPC.  CAUÇÃO  E
EXPEDIÇÃO  DA  CPD-EN.  POSSIBILIDADE.  SUSPENSÃO  DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN.
INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO
PARA  FINS  DE  SUSPENSÃO  DA  EXIGIBILIDADE.  SÚMULA
112/STJ.  VIOLAÇÃO  AO  ART.  535,  II,  DO  CPC,  NÃO
CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC.  EXCLUSÃO.
1. A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do
débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o
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teor  do  Enunciado  Sumular  n.  112  desta  Corte,  cujos
precedentes são de clareza hialina
[…]
Deveras,  a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
(que implica óbice à  prática de quaisquer  atos executivos)
encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo
certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de
fiança  bancária,  ainda  que  no  montante  integral  do  valor
devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do
crédito  tributário,  mas  apenas  de  garantir  o  débito
exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o
escopo  precípuo  de  viabilizar  a  expedição  de  Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.
(Precedentes:  AgRg  no  REsp  1157794/MT,  Rel.  Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
16/03/2010,  DJe  24/03/2010;  AgRg  na  MC  15.089/RJ,  Rel.
Ministro  HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
16/04/2009,  DJe  06/05/2009;  AgRg no  REsp  1046930/ES,  Rel.
Ministro   MAURO CAMPBELL MARQUES,  SEGUNDA TURMA,
julgado em 03/03/2009, DJe 25/03/2009; REsp 870.566/RS, Rel.
Ministra   DENISE  ARRUDA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
18/12/2008, DJe 11/02/2009; MC 12.431/RS, Rel. Ministro  TEORI
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007,
DJ  12/04/2007;  AgRg  no  Ag  853.912/RJ,  Rel.  Ministro   JOSÉ
DELGADO,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  13/11/2007,  DJ
29/11/2007 ; REsp 980.247/DF, Rel. Ministro  CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 31/10/2007; REsp
587.297/RJ,  Rel.  Ministro   JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  24/10/2006,  DJ  05/12/2006;
AgRg no REsp 841.934/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 05/10/2006)
[…]
5. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e
antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para
o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.
6.  É  que  a  Primeira  Seção  firmou  o  entendimento  de  que:
PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  RECURSO  ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
AÇÃO  CAUTELAR  PARA  ASSEGURAR  A  EXPEDIÇÃO  DE
CERTIDÃO  POSITIVA  COM  EFEITOS  DE  NEGATIVA.
POSSIBILIDADE.  INSUFICIÊNCIA  DA  CAUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. O contribuinte pode, após o vencimento da
sua  obrigação  e  antes  da  execução,  garantir  o  juízo  de forma
antecipada,  para o fim de obter certidão positiva com efeito  de
negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel.
Ministro  LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009,
DJe  02/09/2009;   EDcl  nos  EREsp  710.153/RS,  Rel.  Ministro
HERMAN  BENJAMIN,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
23/09/2009,  DJe  01/10/2009;  REsp  1075360/RS,  Rel.  Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
04/06/2009,  DJe  23/06/2009;  AgRg  no  REsp  898.412/RS,  Rel.
Ministro  HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
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18/12/2008,  DJe  13/02/2009;  REsp  870.566/RS,  Rel.  Ministra
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008,
DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro  TEORI ALBINO
ZAVASCKI,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  18/11/2008,  DJe
24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA  DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN
que:  "tem  os  mesmos  efeitos  previstos  no  artigo  anterior  a
certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em
curso  de  cobrança  executiva  em  que  tenha  sido  efetivada  a
penhora,  ou  cuja  exigibilidade  esteja  suspensa."  A  caução
oferecida  pelo  contribuinte,  antes  da  propositura  da  execução
fiscal é equiparável  à penhora antecipada e viabiliza  a certidão
pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do
juízo.  3.  É viável  a antecipação dos efeitos que seriam obtidos
com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia
semelhante.  A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte
que  contra  si  tenha  ajuizada  ação  de  execução  fiscal  ostenta
condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não
se voltou judicialmente ainda. 4. Deveras, não pode ser imputado
ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer
bens suficientes  à garantia  da dívida,  prejuízo  pela  demora  do
Fisco  em ajuizar  a  execução  fiscal  para  a  cobrança  do  débito
tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que
contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição
mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se
voltou  judicialmente.  5.  Mutatis  mutandis  o  mecanismo
assemelha-se ao previsto no revogado art. 570 do CPC, por força
do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso porque as
obrigações,  como  vínculos  pessoais,  nasceram  para  serem
extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que
visam  à  perpetuação  da  situação  jurídica  nele  edificadas.  6.
Outrossim, instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela
iniciar  a  execução,  convertendo-se  a  garantia  prestada  por
iniciativa  do contribuinte  na famigerada penhora que autoriza  a
expedição  da  certidão.  (...)  10.  Recurso  Especial  parcialmente
conhecido  e,  nesta  parte,  desprovido.  Acórdão  submetido  ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp
1123669/RS, Rel. Ministro  LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) 
[…]
13.  Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a
multa imposta com base no art. 538, § único do CPC. Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/2008. (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010) Grifo nosso.

Com  efeito,  muito  embora  a  fiança  bancária  não  tenha  o  condão  de

suspender a exigibilidade do crédito, o que impediria qualquer agir executivo da Fazenda,

todavia  é capaz de garantir  a  expedição da certidão pleiteada,  equiparando-se à
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penhora de que trata o art. 206, do Código Tributário Nacional, o qual determina que

“tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a

existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha

sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa”, se suficiente o valor

nela consignado.

No mesmo diapasão, pinço recentes precedentes desta Corte:

 
AGRAVO  DE INSTRUMENTO.  MEDIDA  CAUTELAR.  FIANÇA
BANCÁRIA. OBTENÇÃO IMEDIATA DE CERTIDÃO POSITIVA
COM  EFEITOS  DE  NEGATIVA.  ARTIGO  206  DO  CÓDIGO
TRIBUTÁRIO  NACIONAL.  POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES
DO STJ.  MATÉRIA  JULGADA SOB O REGIME DO ARTIGO
543-C  DO  CPC.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  O  Superior  Tribunal  de
justiça, no julgamento do RESP. 1.123.669/rs, processado sob
o rito do artigo 543-c do CPC, firmou o entendimento de que
o  contribuinte  pode,  mediante  ação  cautelar,  oferecer
garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a
cpd-en, porquanto essa caução equivale à da penhora exigida
pelo  artigo  206  do  CTN.  É  lícito  ao  contribuinte  oferecer,
antes do ajuizamento da execução fiscal, caução no valor do
débito  inscrito  em  dívida  ativa  com  o  objetivo  de,
antecipando  a  penhora  que  garantiria  o  processo  de
execução, obter certidão positiva com efeitos de negativa. “a
penhora  e  a  medida  cautelar  de  caução  podem  ensejar  a
expedição  da  certidão  positiva  de  débitos  com  efeitos  de
negativa  (art.  206,  do  ctn)  ”  (resp  1264581/rs,  Rel.  Ministro
mauro campbellmarques, segunda turma, julgado em 04/09/2012,
dje  12/09/2012)  (TJPB;  AI  200.2012.100148-7/002;  Terceira
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Ricardo  Vital  de
Almeida; DJPB 06/09/2013; Pág. 17)  Grifo Nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA.
PRESTAÇÃO  DE  CAUÇÃO.  OFERECIMENTO  DE  FIANÇA
BANCÁRIA.  GARANTIA  DO  DÉBITO.  REQUERIMENTO  DE
EMISSÃO  DE  CERTIDÃO  DE  REGULARIDADE  FISCAL
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. LIMINAR DEFERIDA.
PRESSUPOSTOS  CARACTERIZADOS.  MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. A prestação
de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária não
ostenta  o  efeito  de  suspender  a  exigibilidade  do  crédito
tributário,  mas apenas de garantir  o débito exequendo,  em
equiparação  ou  antecipação  à  penhora,  com  o  escopo
precípuo de viabilizar a expedição de certidão positiva com
efeitos de negativa. Preenchendo os requisitos necessários
para a concessão da liminar pleiteada,  deve ser  mantida a
decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, a fim de
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se  aceitar  a  carta  de  fiança  apresentada,  como caução ao
débito, e, fornecer a certidão positiva com efeitos negativa.
(TJPB;  AI  0100649-73.2012.815.2001;  Quarta  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Marcos  Coelho  de Salles;
DJPB 26/03/2014; Pág. 14) Grifo nosso.

Entender  em  sentido  oposto  significaria  aceitar  que  o  contribuinte,

demandado em execução fiscal,  tenha condição mais favorável  do que aquele contra

quem o Estado sequer acionou judicialmente. 

Neste caso, a liminar se referiu à expedição de certidão positiva do débito

com efeito de negativa, vislumbrando-se presente, portanto, o  fumus boni iuris da parte

recorrida, como bem retratado na decisão atacada.

A prévia oitiva da Fazenda acerca da Carta de Fiança, em sede de cautelar,

anterior ao ajuizamento da execução fiscal, resta inviabilizada, podendo ela discutir sua

liquidez e rejeitá-la na via própria, porquanto, na esteira do Superior Tribunal de Justiça, o

contribuinte  não  pode  ser  prejudicado  pela  inércia  fazendária,  em  deflagrar  o

procedimento  executivo,  reputando  desnecessária,  no  âmbito  cautelar,  a  prévia

manifestação do credor. 

Por todo o exposto, desprovejo a irresignação instrumental, para manter

a decisão do juízo primevo.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto.
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e o
Exmº. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão o Promotor de Justiça convocado, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

                                                                  J/06R-J/01
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