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DECISÃO LIMINAR

Vistos, etc.

Trata-se de  agravo de instrumento interposto por  João Paulo 
Sales Sereno contra decisão interlocutória, proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara 
da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de 
Segurança por ele impetrado, indeferiu pedido liminar, sob o fundamento de 
que resta ausente o periculum in mora.

Alega o recorrente que adquiriu  um imóvel  junto à CINEP – 
Companhia  de  Desenvolvimento  do  Estado  da  Paraíba,  tendo  recolhido 
devidamente o ITBI, com a emissão da respectiva guia, sendo que, por alguns 
percalços, não conseguiu lavrar a escritura.

Assevera  que,  após  a  regularização  dos  problemas 
encontrados, a CINEP lavrou a minuta da escritura, porém, havia um erro na 
guia do ITBI, pois estava considerando como transmitente a empresa Halcon 
Alimentos do Brasil Ltda.

Aduz  que  a  citada  empresa  havia  feito  com  a  CINEP  um 
contrato  de  promessa  de  compra  e  venda  do  referido  bem,  mas, 
posteriormente, declinou de sua aquisição, o que acarretou com a propositura 
de  processo  administrativo  perante  a  Prefeitura  objetivando  regular  tal 
situação.

Informa  que  a  municipalidade  não  acatou  seus 
esclarecimentos, firmando o entendimento de que, antes da transferência do 
imóvel  ao  seu  nome,  deve  haver  a  transmissão  à  empresa  desistente, 
gerando, assim, uma nova cobrança do imposto.
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Noticia  que  a  conduta  do  Município  é  ilegal,  vez  que  a 
jurisprudência já detém entendimento de que a promessa de compra e venda 
não constitui fato gerador de ITBI e que, no caso, não lhe foi cedido o direito 
real de aquisição do imóvel pela distratante, pois ela nunca o adquiriu, haja 
vista não ter efetuado o registro daquela avença na Serventia Extrajudicial 
competente, assim como preconiza o art. 1.417, do Código Civil.

Relata que, diferente do posicionamento firmado em primeiro 
grau, resta existente o periculum in mora, eis que está impedido de exercer o 
seu direito de propriedade, além de lhe estar inviabilizado o exercício de sua 
atividade empresarial no bem objeto da lide.

Em razão disso, requer a antecipação da tutela recursal, a fim 
de que os recorridos retifiquem a guia do ITBI para que nela conste o nome 
da CINEP como transmitente, sem condicionar sua emissão ao pagamento de 
imposto  sobre  a  promessa  de  compra  e  venda  anterior  ou  à  prévia 
transferência  da  propriedade  à  empresa  Halcon  Alimentos  do  Brasil  Ltda. 
Pede,  ao  final,  o  provimento  definitivo  do  recurso,  ratificando  o  efeito 
suspensivo ativo.

É o relatório. 

DECIDO.

A meu ver, antecipação da tutela recursal deve ser indeferida. 
É que esse pleito esgota, por completo, o provimento jurisdicional perseguido 
no mérito do  mandamus  originário, o que é vedado pelo art. 1º, §3º, da Lei 
8.437/92, que está assim transcrito:

“Art. 1° […].

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo 
ou em qualquer parte, o objeto da ação.”

Sobre a possibilidade de aplicação desse dispositivo em sede 
de Mandado de Segurança, vejamos:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  MANDADO  DE 
SEGURANÇA - EXAMES DE HABILITAÇÃO - REALIZAÇÃO 
NA  CENTRAL  DO  DEPARTAMENTO  ESTADUAL  DE 
TRÂNSITO - PEDIDO PARA QUE O PROCEDIMENTO SEJA 
REALIZADO  NO  MUNICÍPIO  DE  ALFENAS  -  LIMINAR 
INDEFERIDA - A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA 
ESGOTA  O  PROVIMENTO  FINAL  -  IMPOSSIBILIDADE  - 
DECISÃO  MANTIDA.  1.  Vedada  a  concessão  de  medida 
liminar em face do Poder Público que esgote, no todo ou 
em qualquer parte, o objeto da ação. 2. Eventual concessão 
da  tutela  de  urgência  pleiteada,  no  sentido  de  que  os 
exames para habilitação aos quais deverá ser submetido o 
impetrante, conforme disposto no artigo 160, do Código de 
Trânsito  Brasileiro,  sejam  realizados  no  Município  de 
Alfenas,  esgota a prestação jurisdicional definitiva,  tendo 
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em  vista  a  impossibilidade  de  reversão  da  medida  ao 
status  quo  ante.  3.  Recurso  desprovido.” (TJ-MG  -  AI: 
10016120132697001 MG , Relator: Teresa Cristina da Cunha 
Peixoto, Data de Julgamento: 11/07/2013, Câmaras Cíveis / 8ª 
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
LICENÇA  PARA  EXPLORAÇÃO  DE  CASCALHO 
(BASALTO).  AUSÊNCIA  DE  INÉRCIA  DO  MUNICÍPIO. 
PEDIDO LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. Ao 
menos  em  sede  de  cognição  sumária,  tem-se  que  a 
municipalidade não se encontra  inerte quanto ao pedido 
referente à licença específica para exploração de basalto, 
postulado  pela  impetrante,  solicitando,  inclusive, 
esclarecimentos. Ademais, o referido pedido liminar, por si 
só, preenche e esgota o objeto da ação, não sendo viável 
sua concessão em sede liminar, nos termos do art. 1º, § 3º 
da Lei 8.437/92. (TJ-RS - AI: 70042658351 RS , Relator: Luiz 
Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 12/05/2011, Primeira 
Câmara Cível,  Data  de  Publicação:  Diário  da  Justiça  do dia 
19/05/2011)

Ademais, inexiste nos autos qualquer prova de que o agravante 
está  sendo  impedido  de  exercer  suas  atividades  empresariais  no  imóvel, 
havendo nos autos apenas cópia de um projeto para a construção de galpões 
(fls.  46/49),  muito  embora  já  conste,  na ficha cadastral  do bem perante  a 
Prefeitura, que sua classificação arquitetônica é de “galpão/depósito” (fl. 43). 

Isso  posto,  em  sede  de  cognição  sumária,  INDEFIRO  O 
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO.

COMUNIQUE-SE, COM  URGÊNCIA, o  inteiro  teor  desta 
decisão  ao  Juízo  prolator  do  decisum agravado,  oportunidade  em  que 
deverão ser solicitadas as informações de estilo.

INTIMEM-SE os agravados do teor dessa decisão, bem como 
para,  no  prazo  legal,  oferecerem  resposta  ao  presente  recurso, 
facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária.

Após,  independentemente  de  nova  conclusão  e  do 
cumprimento  das  referidas  providências,  REMETA-SE o  feito  à  Douta 
Procuradoria de Justiça, conforme dispõe o art. 527, VI, do CPC.

P. I.

João Pessoa, 12 de agosto de 2014.

Des. José Aurélio da Cruz
           RELATOR
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