
PODER  JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO 
Apelação Cível nº 0001509-32.2013.815.2001
Origem : 2ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza 
Apelante : Estado da Paraíba
Procuradora : Alessandra Ferreira Aragão
Apelada : Telemar Norte Leste S/A 
Advogados : André Mendes Moreira – OAB/MG nº 87.017 - e outros

APELAÇÃO.  AÇÃO  CAUTELAR  C/C
ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA. PROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO  DO  ESTADO  DA  PARAÍBA.
PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  ATIVA  AD
CAUSAM. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA
AÇÃO  POR  MATRIZ  OU  FILIAL  DA EMPRESA
POSTULANTE.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  SUPOSTO
CREDITAMENTO INDEVIDO DO ICMS - IMPOSTO
DE  CIRCULAÇÃO  DE  MERCADORIAS  E
SERVIÇOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.  PRESTAÇÃO  DE  FIANÇA
BANCÁRIA.  VIABILIDADE  DE  PROPORCIONAR
AO CONTRIBUINTE A OBTENÇÃO DE CERTIDÃO
POSITIVA  COM  EFEITO  DE  NEGATIVA.
ENTENDIMENTO SEDIMENTADO EM RECURSO
REPETITIVO  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
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QUANTUM FIXADO  EM  PRIMEIRO  GRAU.
APLICAÇÃO  DO  ART.  20,  §  4º,  DO  CÓDIGO
PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA DAS ALÍNEAS
“A”, “B” E “C”, DO § 3º, DO MESMO DISPOSITIVO
LEGAL.  MINORAÇÃO  INDEVIDA
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

- A legitimação significa o reconhecimento do autor e
do réu, por parte da ordem jurídica, como sendo as
pessoas  facultadas,  respectivamente,  a  pedir  e
contestar  a  providência  que  constitui  o  objeto  da
demanda.

-   Em caso  análogo,  a  Primeira  Seção  do  Superior
Tribunal  de  Justiça,  no  julgamento  do  REsp  nº
545.533/RS  -  Recurso  Repetitivo,  firmou
entendimento no sentido do cabimento do processo
cautelar para, de forma antecipada, garantir o juízo
de futura e eventual  execução fiscal,  para o fim de
proporcionar ao contribuinte a obtenção de certidão
positiva com efeitos de negativa.

-  Tendo  em vista  que  a  verba  honorária  arbitrada
obedeceu  aos  critérios  determinados  pelas  alíneas
estabelecidas nos § 3º e § 4º, do art. 20, do Código de
Processo Civil, é de se manter a decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDA a  Quarta  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, desprover o
apelo.

Trata-se de APELAÇÃO, fls. 221/236, interposto pelo
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Estado  da  Paraíba  contra  sentença  proferida  pelo  Juiz  de  Direito  da  2ª  Vara  de
Executivos  Fiscais  da  Comarca  da  Capital,  fls.  185/188,  que,  nos  autos  da  Ação
Cautelar/ de Antecipação de Garantia ajuizada pela Telemar Norte Leste S/A, nestes
termos: 

EX POSITIS, considerando o que dos autos consta e
em direito aplicável a espécie, DEFIRO A LIMINAR
REQUERIDA, para:
1) aceitar  as  fianças  bancárias  (fls.  32/50),
ofertadas  como  adiantamento  de  garantia  às
execuções fiscais que o Estado da Paraíba porventura
venha a propor;
2) autorizar a imediata expedição de Certidão
Positiva  de  Débitos  com  Efeitos  de  Negativa,
assegurando a regular atividade do contribuinte, se a
causa para tanto forem os débitos consubstanciados,
exclusivamente,  nos  Autos  de  Infração  nº
9330008.09.00000029/2010-09  e  de nº
93300008.09.00000028/2010-64.

Em suas razões, o recorrente suscita inicialmente, a
preliminar de ilegitimidade ativa da Matriz propor ação em nome da Filial, devendo
ser a exibitória sido forcejada pela Telemar do Rio do Janeiro. No mérito, lançou mão
dos seguintes argumentos, avisando à reforma da sentença: o título apresentado em
garantia deve ser certo e líquido; a oferta de garantia pressupõe o ajuizamento da
execução fiscal e a prévia manifestação da Fazenda Pública sobre a sua aceitação,
como garantia de seu crédito; houve rejeição à tese de possibilidade do oferecimento
de carta de fiança independente da aceitação, pelo exequente, do bem oferecido à
contrição;  nos  moldes  do  art.  11,  da  Lei  de  Execução  Fiscal,  existe  um  rol  de
preferência, devendo-se esgotar as anteriores, porquanto a fiança bancária não possui
atualização  de  valor,  pois  põe  em  risco  à  liquidez  e  à  segurança  da  garantia;  o
depósito  do  montante  integral  ao  crédito  é  o  que  está  apto  a  suspender  a
exigibilidade do crédito tributário, não se prestando a tal fim a fiança bancária, que
carece  de  aceitação.  Por  fim,  requer  a  minoração  dos  honorários  advocatícios,
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porquanto fixados na exorbitante quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Contrarrazões,  fls.  264/272,  defende  a  sua
legitimidade ativa ad  causam.  No mérito,  ao tempo em que refuta  as sublevações
recursais, sustenta, em resumo, a idoneidade das cartas de fiança bancária ofertadas
como meio de garantia a dívida, e também obter certidão de isenção da dívida fiscal.
Pugna, então, pelo desprovimento do recurso.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Telemar  Norte  Leste  S/A  ingressou  com  Ação
Cautelar  de  Antecipação  de  Garantia  em desfavor  do  Estado  da  Paraíba,
pretendendo obter  certidão  positiva  de  débitos  com efeito  de  negativa,  a  fim de
assegurar  a  sua  regular  atividade,  esclarecendo  possuir  débitos  decorrentes  dos
Autos  de  Infração  nº  9330008.09.00000059/2007-10,  93300008.09.00000058/2007-75,
93300008.09.00000061/2007-99,  93300008.09.00000060/2007-44  e
93300008.09.000000260/2007-05, entre outros, já inscritos em dívida ativa ou inscritos
em  breve.  Entretanto,  ofertando  garantia  antecipada  (cartas  fianças  bancária),
requereu objetivando que o Estado da Paraíba se abstenha de negar o fornecimento
de Certidão Positiva de Débito com efeitos de Certidão Negativa.

Com  a  anuência  da  tese  pelo  Magistrado  a  quo,
forcejou-se este  apelatório, inaugurando a respectiva insurreição com a prefacial a
ilegitimidade ativa  ad causam, haja vista a ação em testilha ter sido ajuizada pela
matriz e não pela filial paraibana, considerando que a devedora seria a Telemar Rio
de Janeiro.

No dizer de CHIOVENDA, legitimatio ad causam “é a
identidade da pessoa do autor com a pessoa favorecida pela lei, e da pessoa do réu
com  a  pessoa  obrigada.”  (In.  Instituições  de  Direito  Processual  Civil,  vol.  I,
Campinas: Bookseller, 1998, p. 47).

Como anteriormente sustentado, fácil constatar às fls.
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16/26,  que a vertente exibitória foi proposta não só pela matriz da Telemar Norte
Leste  S/A,  com sede  no  Rio  de  Janeiro,  como também pela  filial  da  empresa  de
telefonia, localizada na Av. Pres. Epitácio Pessoa, nº 660, Torre, nesta Capital.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade ativa  ad
causam.

No  mérito  , em  que  pesem  as  sublevações  do
recorrente,  a  principal  questão  posta  a  desate cinge-se à  possibilidade de prestar
fiança bancária como meio de obter certidão positiva com efeito de negativa, apenas
isso.

A resposta é afirmativa, conquanto o cabimento do
processo cautelar para garantir o juízo de futura e eventual execução fiscal através de
fiança  encontra  respaldo  em posicionamento  remansoso  do  Superior  Tribunal  de
Justiça, inclusive em sede de Recurso Repetitivo. A respeito, confira-se os escólios
relacionados  à  temática  em  epígrafe:  REsp 1.123.669/RS,  Rel.  Ministro  Luiz  Fux,
Primeira  Seção,  DJe   de   1/2/2010;  AgRg  no  REsp 1.331.172/SC,  Rel.  Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013;  REsp 1.307.961/MT,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012. 

Com  efeito,  “o   contribuinte  pode,  mediante  ação
cautelar,  oferecer  garantia  para  o  pagamento  de  débito  fiscal  a  fim  de  obter  a
Certidão  Positiva  de  Débitos  com  Efeitos  de Negativa (CPD-EN), porquanto essa
caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art.   206   do  CTN;  contudo,
não  é  meio  apto  a  suspender  a exigibilidade  do crédito tributário, nos termos do
art.  151  do  CTN”.  (AgRg  no  AREsp  810212  /  RS
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL
2015/0280680-1 – Relator Ministro Benedito Gonçalves  - T! - DJ 14.03.2017 – DPE
23.03.2017).

In  casu,  faz-se  mister  registrar  que  a  pretensão  da
empresa de telefonia, com a ação cautelar seria a obtenção da certidão negativa, haja
vista  a  apresentação  de  fiança  bancária,  sem  pretender  a  suspensão  do  tributo
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devido. Nesse viés, segue precedente deste Sodalício:

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)  vistos,
relatados e discutidos os presentes autos. (TJPB; AI
200.2012.100148-7/002; Terceira Câmara Especializada
Cível; Rel. Juiz Conv. Ricardo Vital de Almeida; DJPB
06/09/2013; Pág. 17).

Logo, à evidência, a aspiração do recorrente se coloca
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em rota de colisão com a posição adotada pela jurisprudência, máxime em julgado
submetido ao rito dos recursos repetitivos. 

De outra senda, não assiste razão para se atender a
redução  dos  honorários  advocatícios  fixados  na  quantia  de  R$  1.000,00  (um mil
reais),  a um,  pois, nos termos do art.  20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil,
adotado  à  época  da  fixação,  as  verbas  sucumbenciais  deviam  ser  arbitradas
consoante  apreciação  equitativa  do  Juiz,  a  qual  levará  em  conta  o  grau  de  zelo
profissional,  o  lugar  da  prestação  do  serviço,  a  natureza  da  causa,  o  trabalho
realizado  pelo  Advogado  e  o  tempo  exigido  para  o  seu  serviço; a  dois, porque
minorar esse valor afronta  a Constituição Federal de 1988, em seu art. 133, quando
qualificou a advocacia,  como uma função essencial  à  justiça,  reconhecendo o seu
exercício  indispensável  à  esfera  Judiciária,  porquanto  detentor,  o  patrono,  do  jus
postulandi, servindo de liame entre a parte desamparada e o direito a esta inerente

Ante o exposto,  REJEITO A PRELIMINAR E, NO
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 31 de julho de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator
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