
 

 
 
 
 

 
 

 
 
PROCESSO: 1000163-89.2020.4.01.4302 
CLASSE: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) 

REQUERENTE: MUNICIPIO DE DUERE 
Advogado do(a) REQUERENTE: DIOGO SOUSA NAVES - MG110977 

  
REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
  
 
 
 
 
 

DECISÃO 
 
  
 
  
 
Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela provisória  ajuizada pelo MUNICÍPIO DE DUERÉ
– TO em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e União.
 
Informa que a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego procedeu a Notificação de
Débito do Fundo de Garantia e da Contribuição Social - NDFC, correspondente ao período de
06/1.984 até 06/2.014, decorrente da contratação de servidores temporários admitidos pela
Prefeitura Municipal resultando nos seguintes autos de infrações: 1- Auto de Infração n.
203773888; 2- Auto de Infração n. 203773802; 3- Auto de Infração n. 203773900; 4- Auto de
Infração n. 203773942. Ressalta que mesmo existindo um parcelamento que culminou no
cancelamento do Precatório inerente ao primeiro crédito acima e o segundo ainda com pendência
de julgamento/Apelação, o Município está sofrendo com sua negativação junto aos sistemas
competentes.
 
Aduz que a inscrição do Município junto aos sistemas CAUC – CADIN – SIAF, no rol de
devedores da União, vem causando prejuízos irreparáveis à municipalidade, uma vez que o
Município fica impedido de receber emendas e verbas de convênios. Asseverara ainda que os
valores apontados nos autos de infrações, bem como, na Notificação do Ministério do Trabalho e
Emprego, já são objetos de ações judiciais, restando a primeira suspensa por parcelamento, e a
segunda, tramitando em sede de Apelação. Portanto, entende que a inscrição do Município junto

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL
Subseção Judiciária de Gurupi-TO
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aos respectivos sistemas se mostra desarrazoada e desproporcional e vazia de legalidade.
 
Requer em sede de tutela de urgência para determinar a imediata baixa da inscrição de
inadimplência do Município de Dueré – TO, junto ao SIAF-CAUC e CADIN, oriunda da Notificação
de Débito do Fundo de Garantia e da Contribuição Social, consubstanciados nos AUTOS DE
INFRAÇÕES 203773888, 203773900, 203773942 e 203773802, bem como, da NDFC n.
200.292.137.
 
Decisão (ID161988368) determinou que a parte autora emende a inicial, no prazo de 15 (quinze)
dias, para que faça a descrição pormenorizada dos fatos indicando numero do processo em que
se discute os débitos oriundos NDFC n. 200.292.137, juntar comprovante de parcelamento que
culminou no cancelamento do Precatório referente ao débito, juntar comprovante dos sistemas
CAUC – CADIN – SIAF comprovando a negativação oriunda dos autos de infrações 203773888,
203773900, 203773942, 203773802 e NDFC n. 200.292.137,  a fim de possibilitar ao juízo o
cotejo analítico entre os fatos e os documentos juntados.
 
A parte autora emendou a inicial acrescentado informações e juntou documentos. (ID 163601885)
 
Relatado.Decido.
 
A concessão da tutela de urgência, de acordo com o art. 300, caput, do CPC, exige elementos
que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (requisitos positivos). O § 3º do aludido dispositivo legal traz ainda um
requisito negativo para a concessão da tutela, qual seja, a ausência de perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão.
 
No caso,  filio-me ao entendimento jurisprudencial  que entende que o Município não é obrigado a
ofertar bens em garantia para que não haja inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplência
(SIAF/CADIN/CAUC),porque, sendo ente público, seus bens são impenhoráveis e presume-se a
solvência do ente publico.
 
Nesse sentido, os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região:
 
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu
pedido de antecipação de tutela, visando a obtenção de CPD-EN em favor do município, bem
como afastar a inscrição nos órgãos restritivos de crédito - SIAFI, CAUC e CADIN -
sem a necessidade de depósito dos valores dos débitos objeto dos processos administrativos
ficais indicados na petição inicial. Decido. Assiste razão ao agravante. Conforme restou
acentuado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, a teor do entendimento
jurisprudencial dominante, o Município, para que lhe seja possibilitada a expedição de Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa - CPD-EN, bem como a não inclusão do seu nome nos
cadastros de inadimplência (CADIN/CAUC), não é obrigado a ofertar bens em garantia, pois,
sendo ente público, seus bens são impenhoráveis. Nesse sentido, os seguintes precedentes
deste Regional: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
 TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO. EXPEDIÇÃO DE CPD-EN. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
DESTE TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Incabível a oferta de bens do
município em garantia da dívida, uma vez que estes são impenhoráveis, devendo ser expedida a
Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa para que não haja
suspensão do repasse de verbas federais e a Administração Municipal possa assinar e
implementar convênios para continuar desempenhando suas
atividades de governo em prol dos munícipes. Precedentes do TRF 1ª Região. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AGA 0034627-74.2014.4.01.0000/DF, Rel. Des. Fed.
Marcos Augusto de Sousa, Oitava Turma, unânime, e-DJF1 06.03.2015, p. 394) PROCESSUAL
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CIVIL E TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL - LIMINAR/TUTELA ANTECIPADA - ENTE MUNICIPAL - EXPEDIÇÃO DE CPD-
EN - POSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE DE BENS. [...] 3. "... o fato é que a CPD-EN
e a suspensão da inscrição do nome da entidade pública nos cadastros de devedores
inadimplentes não podem ser negadas, porque o requerente não é obrigado a oferecer bens em
garantia quando de eventual oposição de embargos à execução, não sendo razoável que seja
compelido a aguardar o ajuizamento da ação executiva fiscal para então poder impugná-la e
levantar os ônus derivados da inadimplência". Precedentes. (AGA 0003123-
89.2010.4.01.0000/AM, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Sétima Turma, e-DJF1
p.171 de 25/06/2010). 4. Em suma, "seja em execução embargada, seja em ação anulatória,
pelo Município, independentemente da prestação de garantia, é cabível a expedição da Certidão
Positiva de Débitos com Efeitos Negativos". (Precedentes: Ag nº 1.150.803/PR, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, DJ. 05.8.2009; REsp nº 1.074.253/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
DJ. 10.3.2009; REsp nº 601.313/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 20.9.2004; REsp nº
381.459/SC, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ de 17.11.2003; REsp nº
443.024/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 02.12.2002; REsp nº 376.341/SC, Rel. Min. GARCIA
VIEIRA, DJU de 21.10.2002) 4. Recurso Especial desprovido." (REsp nº 1.115.458/BA - Relator
Ministro Luiz Fux - STJ - Primeira Turma - UNÂNIME - DJe 17/12/2009). 5. "Cogitando-se de ente
público (com bens impenhoráveis), ainda que o só ajuizamento da ação não conste no rol do art.
151 do CTN, a CPD-EN e a não inclusão das restrições dos cadastros federais (CAUC/CADIN)
não lhe podem - vetor jurisprudencial genérico - ser negadas (porque o requerente não pode ser
compelido a oferecer bens em garantia nem poderia, querendo, fazê-lo)". No mesmo sentido,
inúmeras decisões transitadas em julgado: AG Nº 2005.01.00.070570-8/MG; AG Nº
2005.01.00.069379-6/MG; AG 2005.01.00.066064-7/MA; AG Nº 2005.01.00.066016-0/DF; AG Nº
2005.01.00.064950-4/GO e AG Nº 2005.01.00.063329- 7/PI. 6. Para o ente público, não é exigido
prévia apresentação de garantia, em face da indisponibilidade dos bens públicos, bem
como da presunção de solvabilidade de que gozam as unidades políticas. Logo, não há que se
falar na negativa de expedição de certidão positiva de débito com efeitos de negativa (art. 47, §
8º, da Lei 8.212/91). 7. Agravos Regimentais não providos. (TRF1, AGA 0019956-
80.2013.4.01.0000/DF, R. Des. Federal Reynaldo Fonseca, Sétima Turma, Unânime, e-DJF1
21/02/2014, p 627.) Também não é demais ressaltar que a inclusão do ente no CADIN pela
União, por si só, é capaz de comprometer de forma
irreparável a viabilidade da execução de políticas públicas e da prestação de serviços
essenciais à municipalidade, visto que além do repasse de verbas federais, o município fica
impedido de firmar convênios. Contudo, não é possível a determinação de exclusão de registro
nos cadastros de inadimplentes e emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa - CPD-
EN de maneira geral, sem qualquer limitação. Com efeito, a medida deve se referir
apenas em relação aos débitos discutidos no processo originário. Ante o exposto, dou provimento
ao agravo de instrumento, para determinar a expedição de Certidão Positiva com
Efeitos de Negativa - CPD-EN em favor do Município agravante, bem
como a suspensão do registro do referido Ente nos órgãos restritivos de crédito (CADIN, SIAFI,
CAUC), desde que o único óbice sejam os débitos discutidos nos autos de origem. Publique-se.
Intimem-se. Transitado em julgado, arquive-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2019. JUIZ FEDERAL
MARCELO VELASCO NASCIMENTO ALBERNAZ RELATOR CONVOCADO. (AI 0016677-
47.2017.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, TRF1, e-
DJF1 19/03/2019 PAG.)
 
De início, torno seu efeito a decisão de fl. 53 que converteu o agravo de instrumento em retido.
Passo à apreciação do agravo de instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Fazenda Nacional contra a decisão que deferiu o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela A agravante alega, em síntese,
ausências do periculum in mora e do fumus boni juris. Aduz que a indevida ou fortuita
emissão de CPE-EN pode ter o condão de produzir efeitos danosos à sociedade. Assevera,

Num. 163751385 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: EDUARDO DE ASSIS RIBEIRO FILHO - 30/01/2020 15:07:18
http://pje1g.trf1.jus.br:80/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013015071766500000160744968
Número do documento: 20013015071766500000160744968



também, que a manutenção da liminar concedida causará grave lesão à economia pública. É o
relatório. Ao apreciar a questão, o juízo a quo proferiu a decisão abaixo transcrita, [...] Se por um
lado é dever do Administrador Público prestar contas de recursos recebidos e aplicá-los
corretamente, por outro lado não se pode punir a população de um Município, vedando-
lhe a transferência de recursos federais, bem como a celebração de novos convênios ou
concessão de benefícios em face de irregularidades plenamente sanáveis, quando já
tomadas as providências aptas à saná-las. [...] o requerente é município, e como tal,
goza das prerrogativas da Fazenda Pública: seus débitos judiciais são pagos por precatórios e
seus bens são impenhoráveis. Desta forma, por sua própria natureza, presume-se
detentor de solvabilidade plena. [...] Ante o exposto, DEFIRO O
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, a fim de que sejam excluídos todos e quaisquer
registros em nome do autor em cadastros de inadimplência, especialmente SIAFI, CADIN, CAUC,
SISCONV, bem assim para que seja expedida a competente CPD-EM previdenciária e conjunta
para os fins de direito. Esta Corte entende que é possível expedição de CPD-EN a município por
ser Incabível a oferta de bens em garantia da dívida, uma vez que estes são impenhoráveis; e
para que não haja suspensão do repasse de verbas federais. A propósito, cabe conferir:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
 TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO. EXPEDIÇÃO DE CPD-EN. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
DESTE TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Incabível a oferta de bens do
município em garantia da dívida, uma vez que estes são impenhoráveis, devendo ser expedida a
Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa para que não haja
suspensão do repasse de verbas federais e a Administração Municipal possa assinar e
implementar convênios para continuar desempenhando suas
atividades de governo em prol dos munícipes. Precedentes do TRF 1ª Região. (Sem grifo no
original) 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Numeração Única: AGA 0034627-
74.2014.4.01.0000 / DF; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, OITAVA TURMA, Publicação:
06/03/2015 e-DJF1 P. 394, Data Decisão: 06/02/2015) Assim, entendo que a decisão deve ser
mantida em seus devidos termos, Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Não havendo recurso, remetam-se os
autos à Vara de Origem.(AI 0022906-28.2014.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ
AMILCAR MACHADO, TRF1, E-DJF1 25/01/2019 PAG.)
 
No caso, os autos de infrações objeto de ação de execução Fiscal n. 1506-79.2016.4.01.4302
encontram-se parcelados e com exigibilidade suspensa. Há ainda ação anulatória nº 0003885-
27.2015.4.01.4302 em grau recursal a qual discute-se sobre a legalidade Notificação de Débito do
Fundo de Garantia e da Contribuição Social (NDFC) nº.200292137 (autos de infração nº.
203773888 e 203773900).Logo, está presente a probabilidade do direito com base nos
precedentes mencionados  e o periculum in mora uma vez que a manutenção da inscrição do
município no cadastro restritivo pode provocar a interrupção de novas transferências de recursos
federais, bem como impedir o município de firmar convênios, em prejuízo da própria população
local.
 
Registro, por fim, a ausência de perigo de irreversibilidade da medida.
 
Ante o exposto, decido:
 
Defiro pedido de tutela e determino às requeridas que suspendam o registro/pendências do
Município de Dueré-TO nos órgãos restritivos de crédito (CAUC, CADIN, SIAFI), oriundas
dos autos de infrações 203773888, 203773900, 203773942 e 203773802 e NDFC n.
200.292.137, bem como se abstenham de reter repasses e/ou transferências de valores ao autor
em razão dessas pendências.
 
Dispenso a realização da audiência de conciliação e mediação, uma vez que o caso em exame
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não admite a autocomposição (art. 334, §4º, II do novo Código de Processo Civil).
 
Citem-se e Intimem-se as partes.
 
Em sendo apresentado na contestação quaisquer dos elementos do art. 337 do CPC ou se alegar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, dê-se vista à parte autora para réplica no prazo
de 15 (quinze) dias úteis.
 
Após a superação dos procedimentos acima, venham os autos conclusos para o saneamento
ou julgamento antecipado da lide, conforme a situação que se apresentar.
 
Gurupi/TO, data da assinatura.
 
 
 

Eduardo de Assis Ribeiro Filho
 

JUIZ FEDERAL
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