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ACÓRDÃO

TRIBUTÁRIO  –  AGRAVO  INTERNO – 
DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  NEGOU 
SEGUIMENTO  AO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO  –  PEDIDO  DE  CONCESSÃO 
DE LIMINAR EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL –  MEDIDA  DE  NATUREZA 
SATISFATIVA  –  IMPOSSIBILIDADE  – 
VEDAÇÃO DISPOSTA NO ART. 1º, § 3º, DA LEI 
FEDERAL Nº 8.437/92 – RAZÕES RECURSAIS 
EM  CONFRONTO  COM  O  ENTENDIMENTO 
JURISPRUDENCIAL  DOMINANTE  NESTA 
CORTE  DE  JUSTIÇA  –   CORRETA 
APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC – 
DECISÃO  AGRAVADA IRRETOCÁVEL  – 
AGRAVO  INTERNO  CONHECIDO  E 
DESPROVIDO.

− A  decisão  atacada  negou  seguimento  ao 
agravo  de  instrumento,  por  reconhecer  que, 
diante  da  expressa  vedação  legal  disposta  no 
art. 1º, §3º, da Lei Federal nº 8.437/92, torna-se 
impossível  a  concessão  da  tutela  antecipada 
pleiteada  pela  agravante,  porquanto  mostra-se 
eminentemente satisfativa, na medida em que se 
confunde com o próprio mérito da demanda.

− Estando as razões recursais em confronto com 
o entendimento jurisprudencial dominante nesta 
Corte de Justiça, correta a aplicação do art. 557, 
caput, do CPC.
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− Portanto,  irretocável  a  decisão  internamente 
agravada, motivo pelo qual nego provimento ao 
presente recurso.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível do 
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade  em  negar  provimento  ao 
agravo interno, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de 
fl. 154.

RELATÓRIO

Trata-se  de  agravo  interno interposto  pela  COPA 
ENGENHARIA LTDA em face da decisão monocrática de fls. 122/124, que 
negou seguimento  ao  agravo de instrumento  apresentado em desfavor  do 
MUNICÍPIO DE CABEDELO, ora agravado.

Restou consignado na decisão internamente agravada que as 
razões recursais estariam em desacordo com o entendimento jurisprudencial 
dominante nesta Corte de Justiça, que se posiciona pela impossibilidade de 
concessão de liminar em face da Fazenda Pública quando trata-se de medida 
eminentemente satisfativa, conforme disposto no art. 1º, §3º, da Lei Federal nº 
8.437/92.

Inconformado,  o  agravante  interpôs  o  presente  recurso  (fls. 
128/150),  pugnando  pelo  provimento  do  agravo  de  instrumento  pelo 
Colegiado,  no sentido de reformar a decisão de 1º grau que negou o seu 
pedido de tutela antecipada, com vistas a  deduzir os gastos com locação e 
material empregado na construção civil da base de cálculo do ISS, imposto 
que deveria incidir somente sobre a prestação efetiva do serviço.

É o breve relatório.

VOTO

De  plano,  vislumbro  que  o  presente  recurso  não  merece 
provimento,  porquanto  não  foram  apresentados  argumentos  capazes  de 
afastar  a relevante fundamentação jurídica em que se embasou a decisão 
internamente agravada, conforme veremos.

Extrai-se  dos  autos  que  a  agravante  atua  no  ramo  de 
construção de rodovias,  ferrovias,  pontes,  viadutos,  dentre outras obras de 
urbanização. Ao ser contratada pelo Município agravado para a realização de 
diversas construções, passou a sofrer a incidência do Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza – ISSQN.

Não se conformando  com a forma de tributação  do  referido 
imposto,  a  empresa  ajuizou  ação  ordinária  em  face  da  Fazenda  Pública 
Municipal, requerendo, em sede de liminar, que fossem deduzidos da base de 
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cálculo do ISS os valores referentes à locação e aos materiais empregados 
nas construções civis,  pugnando,  no mérito,  pela confirmação da liminar e 
restituição dos valores pagos a maior.

Contudo,  o  juízo  de  1º  grau  indeferiu  o  pedido  de  tutela 
antecipada, motivando sucintamente pela ausência de prova inequívoca que o 
convencesse da verossimilhança das alegações autorais. 

Discordando da decisão interlocutória,  a promovente interpôs 
agravo de instrumento, ao qual negou-se seguimento, nos termos da decisão 
monocrática de fls. 122/124, sendo esta a decisão internamente agravada.

Contudo, é imperioso reconhecer que o  decisum não merece 
retoque, porquanto aplicou corretamente o art. 557, caput, do CPC, na medida 
em que as razões recursais mostraram-se em desacordo com a jurisprudência 
dominante nesta Corte de Justiça, que se posiciona pela não concessão de 
liminar satisfativa em face da Fazenda Pública, em observância ao art. 1º, §3º, 
da Lei nº 8.437/92, que determina:

 Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do 
Poder  Público,  no  procedimento  cautelar  ou  em 
quaisquer  outras  ações  de  natureza  cautelar  ou 
preventiva,  toda  vez  que  providência  semelhante  não 
puder  ser  concedida  em  ações  de  mandado  de 
segurança, em virtude de vedação legal.

[…]

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

Pelo  que  se  extrai  do  dispositivo  em destaque,  é  imperioso 
reconhecer  a  impossibilidade  de  concessão da  tutela  antecipada pleiteada 
pelo agravante, na medida em que confunde-se com o mérito da demanda 
principal,  em que se busca deduzir da base de cálculo do ISS os valores 
referentes às locações e aos materiais empregados na construção civil.

Conclui-se, portanto, que a suposta concessão de tal medida 
geraria o esvaziamento parcial do pedido principal, demonstrando, com isso, o 
seu evidente caráter satisfativo.

Para  melhor  elucidação,  colaciono  os  precedentes  que 
serviram de fundamentação para a decisão monocrática: 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  REINTEGRAÇÃO  AOS 
QUADROS  DA  POLÍCIA  MILITAR.  NATUREZA 
SATISFATIVA  DO  PEDIDO.  ANTECIPAÇÃO  DE 
TUTELA INDEFERIDA. MATÉRIA COM ÓBICE LEGAL. 
ART.  1º  DA LEI  Nº  8.437/92  C/C ART.  1º  DA LEI  Nº 
9.494/97.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  Nosso 
ordenamento  jurídico  não  permite  a  concessão  de 
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medidas antecipatórias de cunho satisfativo contra a 
fazenda pública.1

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CARREIRA  MILITAR. 
PRETENSÃO  DE  PROMOÇÃO  A  CARGO 
HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA  CONCEDIDA.  DESCABIMENTO. 
SATISFATIVIDADE  E  IRREVERSIBILIDADE. 
IMPOSSIBILIDADE.  PROVIMENTO.  Na  conformidade 
do  disposto  nas  Leis  ns.  8.437/92  e  9.494/97,  a 
antecipação  de  tutela  de  natureza  satisfativa  não 
pode ser concedida contra a Fazenda Pública. Logo, é 
descabido o pedido liminar de imediata promoção, dada a 
natureza satisfativa da antecipação de tutela pretendida. 2

AGRAVO INTERNO MANDADO DE SEGURANÇA COM 
PEDIDO DE LIMINAR ISENÇÃO DE ICMS AQUISIÇÃO 
DE  VEÍCULO  QUESTÃO  AFETA  AO  MÉRITO  DO 
MANDAMUS  LIMINAR  DE  NATUREZA  SATISFATIVA 
MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROVIMENTO NEGADO. 
Embora  sejam  relevantes  as  argumentações 
laboradas  na  impetração,  a  análise  da  medida 
pleiteada,  notadamente  no  que se  refere  ao  fumus 
boni  iuris,  demandaria  profundidade  tal  que  se 
confundiria  com o  próprio  mérito  do  Mandamus, o 
que,  por  si  só,  inviabiliza  a  concessão  da  liminar 
diante do caráter satisfativo do pleito.3

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CAUTELAR  DE 
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  DECISÃO 
DEFERITÓRIA  DE  LIMINAR.  PRELIMINARES  DE 
NULIDADE  DO  DECISUM,  DE  ILEGITIMIDADE 
PASSIVA  E  PREJUDICIAL  DE  PRESCRIÇÃO. 
REJEIÇÃO.  MÉRITO  LIMINAR  EMINENTEMENTE 
SATISFATIVA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  CONCESSÃO. 
NECESSIDADE  DE  REVOGAÇÃO.  PROVIMENTO  DO 
RECURSO. Segundo a jurisprudência pátria, a exigência 
do art. 93, IX, da constituição, não impõe seja a decisão 
exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o 
julgador informe de forma clara e concisa as razões de 
seu  convencimento,  inexistindo  nulidade  na  decisão 
cumpridora desses parâmetros.  Restando incontroverso 
que o contrato  objeto do pleito  de exibição  foi  firmado 
pela empresa sucedida pela agravante, resta patente a 
legitimidade desta última para figurar no polo passivo da 
demanda. Inexistindo nos autos do agravo de instrumento 
elementos suficientes para o aferimento da prescrição da 
ação  principal,  que  desencadearia  a  justa  recusa  do 
dever  de guarda e exibição dos documentos objeto da 
cautelar, deve ser rejeitada a prejudicial levantada a esse 

1 TJPB; AI 200.2012.072559-9/001; Tribunal Pleno; Relª Juíza Conv. Vanda Elizabeth Marinho Barbosa; DJPB 
22/04/2013; Pág. 9.

2 TJPB;  AI  200.2012.069076-9/001;  Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  João  Batista 
Barbosa; DJPB 17/12/2012; Pág. 9.

3 TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  99920120005700001  -  TRIBUNAL  PLENO  -  Relator  DES.  SAULO 
HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES - j. Em 25/07/2012.
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título. À luz dos precedentes jurisprudenciais descabe 
a concessão da liminar, de natureza satisfativa, que 
esgota o próprio conteúdo da ação cautelar. 4

Vislumbrando que as razões recursais estavam em desacordo 
com a jurisprudência dominante nesta Corte de Justiça, correta a negativa de 
seguimento ao agravo de instrumento.

Portanto,  julgando  indevida  qualquer  reconsideração,  ratifico 
todos os termos do decisum de fls. 122/124.

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  AGRAVO 
INTERNO, mantendo-se na íntegra a decisão internamente agravada.

Presidiu  a  Sessão  o  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das  Graças 
Morais Guedes.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz (relator), a Exa. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. 
Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira, 
Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                                 RELATOR

4 TJPB - Acórdão do processo nº 20020110190333001 -  Segunda Câmara Cível  -  Relator Dra. Maria das 
Graças Morais Guedes, Juíza Convocada - j. Em 19/06/2012.
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