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AÇÃO CAUTELAR. CARTA FIANÇA BANCÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. 
SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO NO CADIN. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE 
DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O depósito do 
montante integral como forma de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos 
termos do art. 151, II, do Código de Processo Civil, tem o condão de assegurar ao 
contribuinte o direito de discuti-lo, sem que se submeta a atos executórios, bem como 
sua inscrição em cadastro de inadimplentes ou recusa de expedição de certidão de 
regularidade fiscal. Na esteira da disposição legal, foi editada a súmula 112 do STJ. 2. O 
texto da súmula 112 do STJ não deixa dúvidas de que o depósito tem que ser em 
dinheiro, de modo que a ele não equivale o oferecimento de caução ou outra forma de 
garantia. Essas outras formas de garantia, que não o depósito em dinheiro do montante 
integral, não estão arroladas como causa de suspensão da exigibilidade do crédito 
tributário. Precedentes desta Turma: 2009.03.00.032841-9, Relatoria Desembargador 
Federal Carlos Muta, disponibilizada no Diário Eletrônico em 8/10/2009 e 
2007.03.00.005190-5, desta Relatoria, disponibilizado em 9/3/2010. 3. A agravada 
pretende, a expedição de certidão de regularidade fiscal, nos termos do art. 206, CTN, 
ou seja, certidão positiva com efeitos de negativa e a não inclusão no CADIN. 4. O 
entendimento sobre a matéria parece uníssono no Superior Tribunal de Justiça, tanto 
que submetido às peculiaridades do art. 543-C, CPC, no sentido de que, facultado ao 
contribuinte, antes da propositura da execução fiscal, o oferecimento de garantia (na 
hipótese fiança bancária) com o fito de obter a expedição de certidão de regularidade 
fiscal, não implica a suspensão da exigibilidade do crédito, posto que o art. 151, CTN é 
taxativo ao arrolar as hipóteses competentes para a suspensão da exigibilidade do 
crédito tributário, bem como tendo em vista o disposto na Súmula 112 da mesma Corte. 
5. Cabível a possibilidade de aceitação da carta fiança, como forma de autorizar a 
expedição de certidão de regularidade fiscal, nos termos do art. 206, CTN. 6. Não restou 
comprovada a propositura de ação de execução fiscal, anteriormente à ação cautelar. 7. 
A mencionada inscrição não é óbice para a expedição da certidão requerida, nos termos 
do art. 206, CTN. 8. Quanto à inscrição no CADIN, prevê a Lei nº 10.522/2002, art. 7º 
que dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e 
entidades federais e dá outras providências. 9. Estando débito garantido pela carta 
fiança, cabível a suspensão da inscrição no CADIN. TRF 3ª Região, AI 0019449-
65.2013.4.03.0000, DJ 06/08/2014. 

  

  



EXECUÇÃO FISCAL – CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA 
  

EXECUÇÃO FISCAL. CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE REFORÇO, 
PARA INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NO 
DESPACHO QUE RECEBEU A PETIÇÃO INICIAL. LEGALIDADE. 1. Controverte-se a 
respeito de acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a 
decisão do juízo de primeiro grau, que determinava o reforço da penhora, para incluir, na 
carta de fiança bancária, os valores relativos aos honorários advocatícios fixados no 
despacho que recebeu a petição inicial da Execução Fiscal. 2. Em redação literal, os 
arts. 8º e 9º da Lei 6.830/1980 preveem que a garantia deve abranger o principal, a 
multa e os juros de mora e os demais encargos da CDA. 3. Nas hipóteses em que o 
encargo legal envolve os honorários advocatícios (e.g.,Decreto-Lei 1.025/1969) não 
haveria dúvida. No caso concreto, porém, a Execução Fiscal foi ajuizada originalmente 
pelo INSS, circunstância em que os honorários não constam da CDA, dependendo do 
arbitramento judicial. 4. O Código de Processo Civil é aplicável subsidiariamente à Lei 
6.830/1980 (conforme reconhecido em seu art. 1º). 5. Mediante interpretação sistemática 
e histórica, aliada ao propósito de assegurar maior agilidade na tramitação das 
Execuções Fiscais, é legítimo concluir que o disposto no art. 659 do CPC (segundo o 
qual a penhora deve compreender o principal atualizado, os juros, as custas e os 
honorários advocatícios), deve ser aplicado no âmbito das Execuções processadas no 
rito da LEF, de modo que a garantia judicial nelas prestada deve abranger os honorários 
advocatícios. REsp 1.409.688 – SP, DJ 19-03-2014. 

  
PGFN – Portaria nº 367/2014 
  

Altera a Portaria PGFN nº 644, de 1º de abril de 2009, alterada pela Portaria PGFN Nº 
1378, de 16 de outubro de 2009, que estabelece critérios e condições para aceitação de 
carta de fiança bancária no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

 
	


