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EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. CAUTELAR  DE  CAUÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE GARANTIA ANTECIPADA DE EVENTUAL E FUTURA
EXECUÇÃO  FISCAL.  SEGURO GARANTIA.  NEGATIVA  DE CONCESSÃO
DA  LIMINAR  AO  FUNDAMENTO  DE  NÃO  PREENCHIMENTO  DOS
REQUISITOS  PREVISTOS  NA  PORTARIA  PGE  N.º  153/2014.
COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO
ART. 4º, IV E VI, E NO ART. 3º, §1º, DA REFERIDA PORTARIA SOMENTE
POR  OCASIÃO  DA  INTERPOSIÇÃO  DESTE  AGRAVO.  DECISÃO
AGRAVADA  QUE  NÃO  MERECE  REPARO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
CONCESSÃO DA LIMINAR NA CAUTELAR SOB PENA DE SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. DESPROVIMENTO.

1. Constatado que ao tempo em que foi prolatada a decisão agravada não constavam
dos autos  os  documentos  comprobatórios  da  conformação da  apólice  do seguro
garantia com os requisitos da Portaria n.º  153/PGE/2014, não há o que ser nela
reparado.

2. Deferir a liminar na Ação Cautelar, em sede deste Agravo, à luz dos documentos
somente neles apresentados pela Agravante, importa em supressão de instância.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao Agravo
de Instrumento n.º  0001640-25.2015.815.0000, em que figuram como Agravante
Votorantim Cimentos N/NE S/A. e como Agravado o Estado da Paraíba.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o Relator, em conhecer do Agravo de Instrumento e
negar-lhe provimento. 

VOTO.

A Votorantim  Cimentos  N/NE  S/A  interpôs  Agravo  de  Instrumento
contra a Decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Caaporã, f. 28/31, prolatada
nos autos da Cautelar Nominada de Caução por ela ajuizada em face do Estado da
Paraíba,  que  indeferiu,  ao  fundamento  de  que  não  restaram  preenchidos  os
requisitos  estabelecidos  na  Portaria  PGE n.º  153/2014,  a  liminar  requerida  para
autorizar a apresentação de garantia antecipada (penhora prévia), na modalidade de



Apólice de Seguro Garantia, no valor equivalente ao suposto débito constante do
Auto de Infração n.º 93300008.09.00003473/2012-48, para garantia antecipada de
eventual e futura execução fiscal a ser intentada pelo ora Agravado, bem como a
imediata emissão de certidão de regularidade fiscal positiva com efeitos de negativa
e a sua exclusão do CADIN. 

Em suas razões, f. 02/18, a Agravante alegou que é entendimento pacificado
no STJ a possibilidade de manuseio de ação cautelar de caução para apresentação de
garantia em penhora prévia à futura execução fiscal, e que procedeu ao ajuizamento
da  referida  ação  em decorrência  de  possível  comprometimento  de  sua  atividade
empresarial.

Afirmou que o  débito  foi  integralmente  garantido,  com um acréscimo de
trinta por cento, de forma que o seu direito à emissão da certidão positiva com efeito
de negativa - CPD-EN e exclusão do CADIN está amparado na Lei n.º 6.830/80 –
Lei da Execução Fiscal, alterada pela Lei n.º 13.043/2014.

Asseverou que a Apólice de Seguro Garantia por ela apresentada preenche
todas as exigências da Fazenda Estadual  contidas na Portaria  PGE n.º  153/2014,
tendo o Juízo, no seu dizer, decidido de forma genérica.

Requereu a concessão do efeito suspensivo recursal e, no mérito, pugnou pela
reforma  da  Interlocutória  combatida  para  que  fosse  deferido  o  pleito  liminar
delineado na Inicial.

Indeferido  o  Requerimento  de  Tutela  Recursal,  Decisão  de  f.  166/167,  o
Agravante  interpôs  Embargos  de  Declaração,  f.171/180,  que  foram  rejeitados
monocraticamente, f. 182/183.

Inconformada,  a  Agravante  interpôs  Agravo  Interno  contra  a  Decisão
Monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração, por meio eletrônico, 198/215,
originais às f. 217/232, colacionando àquela petição recursal o Registro da Apólice
na SUSEP, f.  233/234,  e o Resultado do Balanço Patrimonial  da Seguradora em
2013,  f.235/239,  e  posteriormente,  manejou  petição,  f.  242/248,  alegando  a
existência de fatos novos, que foi indeferida, Decisão de f. 260/v.

O  agravo  Interno  foi  conhecido,  em  parte,  pela  4.ª  Câmara,  e,  na  parte
conhecida, foi-lhe negado provimento, Acórdão de f. 264/265.

O  Estado  da  Paraíba,  Agravado,  ofereceu  as  contrarrazões,  f.187/193,
argumentando, em resumo, que de acordo com a jurisprudência pátria é faculdade da
Fazenda Pública aceitar a fiança bancária e o seguro garantia como garantia de seu
crédito,  que,  embora a Portaria n.º  153/PGE/2014 tenha flexibilizado a ordem de
preferência dos bens penhoráveis ou passíveis de garantia, estabeleceu critérios para
essa  aceitação,  e  que esses  critérios  não foram satisfeitos  na hipótese  dos  autos,
como,  exemplificativamente,  a  existência  do  condicionamento  de  um  novo
instrumento  para  a  hipótese  de  alteração  do  índice  de  atualização  monetária  da
dívida,  requisito  previsto  no  art.  3.º,  II,  da  referida  Portaria,  e  que  não  houve
observância  aos  requisitos  previstos  no  art.  3.º,  §  1.º,  e  art.  4.º,  IV  e  V,  do
mencionado instrumento legal.  Invoca julgados no sentido de que é facultado ao
credor  a  recusa  de  fiança  bancária  e  de  seguro  garantia,  mormente  no  caso  de



execução  fiscal,  cujo  título  goza  da  presunção  relativa  de  liquidez  e  certeza,
havendo, in caso, quebra da ordem de preferência, pugnando pelo desprovimento do
Agravo.

O Juízo prestou as informações, f. 257/258, mantendo a Decisão agravada.

Não é o caso de intervenção do Ministério Público, CPC/2015, art.178, I a
III.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido, pelo que,  presentes os
demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

Como  já  afirmado  na  Decisão  de  f.166/167,  é  entendimento  do  STJ1 a
possibilidade de expedição da certidão positiva do débito,  com efeitos de negativa,
mediante prestação de caução por fiança bancária ou seguro garantia, em medida
cautelar,  anteriormente  ao  ajuizamento  da  execução  fiscal,  ficando,  no  entanto,
condicionada à expressa aceitação da Fazenda Pública, que dispõe da prerrogativa de
rejeitá-la com base em sua própria valoração2.

1PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO  CAUTELAR.  PRESTAÇÃO  DE  CAUÇÃO  PARA  EXPEDIÇÃO  DE
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA E ANTECIPAÇÃO DE PENHORA EM
FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.

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" (REsp
1123669/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1.2.2010, submetido ao regime do art. 543-C
do CPC e da Res. STJ n. 8/08).

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 430.828/PR, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014).

2PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  PENHORA  DE  DINHEIRO.  SUBSTITUIÇÃO
POR  FIANÇA  BANCÁRIA.  NECESSIDADE  DE  COMPROVAÇÃO  DA  MENOR
ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DO PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO DIREITO.

[...]
3.  "O fato de o art.  15,  I,  da LEF prever a  possibilidade de substituição da penhora por

depósito ou fiança bancária significa apenas que o bem constrito é passível de substituição por um ou
por outro. Não se pode, a partir da redação do mencionado dispositivo legal, afirmar genericamente
que o dinheiro e a fiança bancária apresentam o mesmo status. [...] regra geral, quando o juízo estiver
garantido por meio de depósito em dinheiro, ou ocorrer penhora sobre ele, inexiste direito subjetivo
de obter, sem anuência da Fazenda Pública, a sua substituição por fiança bancária" (EREsp 1077039 /
RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Rel. p/acórdão Min. Herman Benjamin,
julgado em 09.02.2011).

4. A comprovação do postulado da menor onerosidade não foi realizada satisfatoriamente pela
requerente, porquanto a Corte de origem decidiu o caso sob o ângulo da impossibilidade de levar a
efeito a substituição da penhora sem que a Fazenda Pública externe anuência a respeito, bem como,
sob o prisma da desobediência à ordem de gradação legal, prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/80 - Lei
de Execuções Fiscais.

[…]
 Medida  cautelar  improcedente.  Agravo  regimental  prejudicado.  Liminar  revogada.  (MC

18.535/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013,
DJe 10/02/2014).

PROCESSUAL  CIVIL.  OFERECIMENTO  DE  FIANÇA  BANCÁRIA  COM  PRAZO
DETERMINADO PARA FINS DE GARANTIA DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE
RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA.

1. No processo de execução, é facultada ao credor, ou ao Poder Judiciário, a recusa de fiança



A  Decisão  agravada  indeferiu  o  requerimento  de  antecipação  de  tutela
cautelar,  ao  fundamento  de  que  a  apólice  de  seguro  garantia  não  preenchia  os
requisitos  da  Portaria  PGE  n.º  153,  de  14  de  julho  de  2014,  f.  133/137,  que
estabelece os critérios e condições para aceitação de carta fiança e seguro garantia
no âmbito da Procuradoria Geral do Estado, sem especificar, entretanto, quais os
requisitos não preenchidos.

Na análise do requerimento de antecipação da tutela recursal constatou-se
que a Apólice de Seguro Garantia de f. 46/60 não preenchia as exigências contidas
no §1º do art. 3º, e nos incisos IV e VI do art. 4º, da citada Portaria, restando, desta
forma, ausente a fumaça do bom direito necessária à atribuição do efeito suspensivo
recursal,  tendo a Agravante interposto Embargos de Declaração ao argumento de
existir  erro  de  fato  na  Decisão,  insistindo  que  tais  requisitos  estariam
comprovadamente presentes na Apólice.

Na Decisão dos Aclaratórios restou demonstrado que o inciso IV, do art. 4º
da citada Portaria, que elenca como requisito indispensável para o aceite da apólice
do seguro garantia a apresentação do seu registro junto à SUSEP, não havia sido
satisfeito,  tendo  a  Embargante  indicado  como  documento  comprobatório  dessa
exigência a primeira página da Apólice de Seguro, f. 46, que, diferentemente do que
afirmara, não se confunde com o registro,  ressaltando-se, inclusive, que no último
parágrafo da referida Apólice, f. 46, consta a informação de que, transcorridos sete
dias úteis da sua emissão, o seu registro poderia ser consultado no site da SUSEP.

Quanto à comprovação do valor do capital social da Empresa Seguradora, e
de  que  esse  capital  social  é  superior  ao  quíntuplo  da  soma do valor  segurado,
requisitos previstos, respectivamente, no art. 4º, VI, e no art.  3º, §1º, da referida
Portaria, também não restavam comprovados quando da apreciação, pelo Juízo, da
liminar na Cautelar, nem por ocasião da Decisão que indeferiu o requerimento de
efeito  suspensivo  recursal,  uma  vez  que  o  Demonstrativo  de  Resultado  em
Exercício colacionado aos autos, f. 154/155, refere-se à movimentação financeira da
Swiss Re Brasil Resseguros S.A., C.N.P.J. 15.047.380/0001-97, Empresa distinta da
Seguradora que emitiu a Apólice de Seguro, f. 46/60, que é a Swiss Re Corporate
Solutions  Brasil  S/A,  C.N.P.J.  72.145.931/0001-99,  f.  47,  não  se  prestando  o
referido documento à  satisfação dos  requisitos  elencados nos dispositivos acima
indicados.

bancária que não contenha prazo de validade até a extinção das obrigações do devedor afiançado. Isto
porque realiza-se a execução no interesse do credor, a fim de satisfazer a uma obrigação certa, líquida
e exigível, cujo título executivo, em se tratando de execução fiscal, goza de relativa presunção de
liquidez e certeza. Atualmente, o art. 2º da Portaria PGFN n. 644/2009, com as alterações da Portaria
PGFN n. 1.378/2009, estabelece as condições mínimas para aceitação de carta de fiança bancária no
âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

2. No julgamento do REsp 1.090.883/SP, da relatoria do Ministro Francisco Falcão, a Primeira
Turma  rejeitou  a  tese  no  sentido  da  possibilidade  de  ser  oferecida  carta  de  fiança  bancária
independentemente  da  aceitação,  pelo  exeqüente,  do  bem  oferecido  à  constrição.  Na  ocasião,  a
Primeira Turma decidiu que não há como ser afastada a necessidade de aceitação pelo exeqüente, uma
vez que somente com a avaliação da carta de fiança bancária é possível verificar sua liquidez e a
conseqüente  possibilidade  de  ela  garantir  a  execução  fiscal.  Salientou,  ainda,  que  para  aferir  a
viabilidade da carta de fiança para garantir a execução fiscal, necessário seria o reexame do substrato
fático que serviu de base para delinear a convicção do Tribunal de origem, o que é impossível, pela
via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ (DJe de 1º.12.2008).

3. Recurso especial  não provido. (REsp 1245491/RJ, Rel.  Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011).



Tais documentos somente vieram aos autos instruindo a petição do Agravo
Interno  interposto  contra  a  Decisão  Monocrática  que  rejeitou  os  Embargos  de
Declaração, f. 217/232, o Registro da Apólice na SUSEP, f. 233/234, e o Resultado
do Balanço Patrimonial da Seguradora em 2013, f.235/239.

Por conseguinte, ao tempo em que foi prolatada a Decisão agravada, tais
documentos não constavam dos autos, não estando, portanto, à época, satisfeitos os
requisitos da Portaria n.º 153/PGE/2014, não havendo, destarte, o que ser reparado
naquela Decisão.

Ao que demonstram os autos, até o presente não tem o Juízo conhecimento
dos novos documentos apresentados pela Agravante somente em sede deste Agravo
de  Instrumento,  permanecendo  o  processo  da  Cautelar  à  míngua  de  tais
documentos, indispensáveis à solução de mérito.

 Deferir a liminar requestada na Ação Cautelar, em sede deste Agravo, à luz
dos documentos somente neles apresentados pela Agravante, importa em supressão
de instância.

Posto isso, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 31 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva,
dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


