
 

 

 

 

M E M O R A N D O  A O S  C L I E N T E S 

 

Portaria PGFN nº 1.153/2009 

Regulamentação do Seguro-Garantia Data 19/08/2009 

 

Servimo-nos do presente para informar que foi publicada no DOU de 18/08 p.p., a Portaria 

PGFN n 1.153/2009, estabelecendo condições para o oferecimento/aceitação do seguro-

garantia (nos termos da Circular da SUSEP nº 232/03), em processos judiciais e parcelamentos 

administrativos em trâmite perante a PGFN (ou seja, inscritos em dívida ativa da União - DAU). 

 

Os requisitos para aceitação desta modalidade de garantia, que deverão estar expressos em 

cláusulas do respectivo contrato, poderão ser verificados a partir da leitura deste ato normativo. 

 

Para efeitos deste memorando, destacamos os seguintes:  

 

a) valor segurado superior em 30% (trinta por cento) ao valor do débito inscrito em DAU, 

atualizado até a data em que for prestada a garantia;  

 

b) estabelecimento de obrigação para a empresa seguradora efetuar, em juízo, o depósito em 

dinheiro do valor segurado, caso o devedor não o faça, nas hipóteses em que não seja atribuído 

efeito suspensivo aos embargos do executado ou quando a apelação não seja recebida com 

efeito suspensivo, independentemente de trânsito em julgado da decisão dos embargos ou de 

outra ação em que se discuta o débito. 

 

Ou seja, deve haver necessariamente, nas hipóteses de discussão judicial do débito, decisão 

atribuindo o efeito suspensivo aos embargos ou recebendo a apelação também naquele efeito, 

sob pena do devedor ter que efetuar o depósito judicial do valor garantido. 

 

Ademais, estabelece a Portaria, que a aceitação do seguro-garantia não autoriza a emissão de 

certidão positiva com efeitos de negativa, razão pela qual sugerimos aos nossos clientes a sua 

leitura atenta, para verificar a viabilidade de contratação desta garantia em processos 

tributários.  

 

Responsáveis: 

 

Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7552 



 

 
 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais mudanças e 
notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para esclarecimentos 
adicionais. 

 

 

Fernanda Donnabella Camano de Souza (fernanda@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7553 

 

Ana Victória de Paula e Silva (anavictoria@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7556 

 

Beliza Dias de Farias (beliza@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7582 


