
 

 

 

 

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

 

Portaria PGFN nº 1.378/09 

Condições para Aceitação de Carta de Fiança Bancária pela 

PGFN Data 22/10/2009 

 

 

Informamos que foi publicada no DOU do último dia 20, a Portaria PGFN nº 1.378, 

acrescentando novos requisitos àqueles estabelecidos pela Portaria PGFN nº 644/09, para 

aceitação de carta de fiança bancária relativamente aos débitos inscritos em DAU. 

 

Os requisitos mais relevantes são: 

 

a) cláusula estabelecendo prazo de validade da carta de fiança até a extinção das obrigações 

do afiançado (devedor), com expressa renúncia aos termos do artigo 835 do Código Civil. 

Alternativamente, o prazo de validade da fiança poderá ser de, no mínimo, dois anos, desde 

que nela haja cláusula que estabeleça a obrigatoriedade da instituição fiadora em honrar a 

fiança se o afiançado não realizar, até a data do vencimento da carta de fiança, as seguintes 

providências: (a) depósito em dinheiro do valor da garantia; (b) oferecer nova carta; ou (c) 

apresentar apólice de seguro garantia.  

 

b) cláusula de renúncia pela instituição fiadora do estipulado no artigo 838, I do Código Civil. 

 

c) declaração da instituição financeira fiadora de que a garantia em questão é concedida em 

conformidade com o disposto no artigo 34 da Lei n° 4.595/64 e nos termos do artigo 2° da 

Resolução CMN n° 2.325/96. 

 

d) o subscritor da carta de fiança (representante da instituição financeira fiadora) deverá 

comprovar poderes para atendimento às exigências contidas nos requisitos acima 

mencionados. 

 



 
 

 

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. 

 

O ponto positivo é que, com a edição desta Portaria, vieram a conhecimento público os 

requisitos que já vinham sendo exigidos pela PGFN aos contribuintes, ao formularem pleito de 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. 

 

Por outro lado, permanece a polêmica em torno da legalidade da Portaria.  

 

Como exemplo, a Lei nº 6.830/80 (que regulamenta a cobrança judicial da dívida ativa da 

Fazenda Pública – Lei de Execuções Fiscais) faculta ao devedor garantir a execução fiscal por 

meio de fiança bancária, sendo único requisito a obediência às condições estabelecidas pelo 

Conselho Monetário Nacional. E, atualmente, não há qualquer norma que regulamente o tema 

no âmbito deste órgão. Ou seja, a Portaria não pode ir além do que dispôs a própria Lei de 

Execuções Fiscais. 

 

Ainda, dispôs a Portaria a obrigatoriedade de renúncia ao inciso I do artigo 838 do CC. Tal 

dispositivo determina que ficará o fiador desobrigado na hipótese de ser concedida moratória ao 

devedor. Para efeitos específicos de emissão de CPN-EN (artigo 206 do CTN), uma vez 

concedida a moratória, esta é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos 

termos do artigo 151, I do CTN. Assim, não há que se manter a carta de fiança bancária como 

garantia de débito em que o contribuinte seja beneficiado pela moratória e, portanto, com a sua 

exigibilidade suspensa. 

 
Responsáveis: 

 

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

Tel.: 55 11 3201-7552 

 

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 


