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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  COM  PEDIDO  DE  EFEITO 
SUSPENSIVO. AÇÃO CAUTELAR. DECISÃO AGRAVADA QUE 
DEFERIU  TUTELA  ANTECIPADA.  EMISSÃO  DE  CERTIDÃO 
POSITIVA  COM  EFEITO  DE  NEGATIVA.  DECISUM 
CONDICIONADO  A  EVENTO  FUTURO  E  INCERTO. 
NULIDADE  DO PROVIMENTO.  OFENSA  AO  DISPOSTO  NO 
PARÁGRAFO  ÚNICO  DO  ARTIGO  460  do  CPC  QUE  VEDA 
PROFERIR  SENTEÇA  CONDICIONAL.  APLICAÇÃO 
ANALÓGICA  ÀS  DECISÕES  INTERLOCUTÓRIAS. 
PRECEDENTES.  NULIDADE  RECONHECIDA  DE  OFÍCIO. 
RECURSO PREJUDICADO. SEGUIMENTO NEGADO.

-  Decisão  condicionada  a  evento  futuro  e  incerto  é  nula  de  pleno 
direito,  nos  termos  do art.  460,  parágrafo  único,  do  CPC,  aplicável 
analogicamente às decisões interlocutórias.

-  Prescreve  o  artigo  557,  caput,  do  CPC  que  “o  Relator  negará 
seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,  improcedente, 
prejudicado  ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência 
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou 
de Tribunal Superior”.

Relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Paraíba 
contra decisão interlocutória que concedeu liminar em favor do agravado.

Na decisão agravada, o magistrado perfilhou no sentido de que o 
Estado da Paraíba  emita  certidão positiva com efeito  de negativo,  referente  à  CDA nº 
180000420120179, no prazo de dez dias, contado este prazo a partir da efetiva penhora 
realizada no bem indicado pela parte executada. Condiciona o cumprimento desta decisão 



à penhora a ser realizada no bem indicado pela parte autora constante na execução fiscal 
de nº 0006718-73.2014.815.0181.(fls. 54/55)

Inconformado, recorre o Estado da Paraíba alegando que o agravado 
não  respeitou a  ordem legal  dos  bens  sujeitos  à  penhora,  nem indicou bem imóvel  e 
escondeu do Juízo a quo a informação de que a empresa responde também por outras cinco 
CDA's, totalizando uma dívida fiscal junto ao Estado da Paraíba superior a dois milhões 
de reais.

Aduz que o agravado não se desincumbiu em garantir o valor total 
do crédito tributário, além de não observar a necessária ordem legal dos bens passíveis de 
garantia do crédito tributário.

Destaca a impossibilidade jurídica de se obter o provimento liminar 
diante da sua natureza satisfativa, havendo impedimento legal, nos termos da Lei 9.494/97.

Alega haver inépcia da inicial, já que a ação cautelar de caução não 
possui  natureza  satisfativa  e  sim  caráter  acautelatório,  somente  se  justificando  a  sua 
propositura com a demora ou efetivação do processo de conhecimento.

Ao final, pede a concessão de liminar, a fim permitir a suspensão dos 
efeitos da decisão agravada e, no mérito, seja provido o presente recurso, inclusive com a 
extinção da ação cautelar.

É o relato do que se revela essencial. Decido.

Em que pese não haver sido ventilada no recurso, creio que a decisão 
agravada padece de nulidade, uma vez que condicionada a evento futuro e incerto.

Consoante colhe-se da decisão impugnada,  a magistrada registrou 
que “o cumprimento desta decisão fica condicionada à penhora a ser realizada no bem 
indicado pela parte autora constante na execução fiscal de nº 0006718-73.2014.815.0181”. 
(fl. 55)

Ora, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 460, do CPC,  “ 
sentença  deve  ser  certa,  ainda  quando  decida  relação  jurídica  condicional”.  Em 
comentário ao dispositivo, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery asseveram 
que  “as  partes  tem  direito  de  receber  do  órgão  jurisdicional  sentença  certa,  isto  é, 
decisão que resolva a lide, a respeito da qual não paire dúvidas”.1

Nada  obstante  fale-se  em  sentença,  penso  que  o  dispositivo  tem 
aplicação também em sede de decisões interlocutórias. É que o provimento jurisdicional 

1 Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 11º ed., rev., ampl. e atual. Nery Júnior, Nelson; Andrade Nery, 
Rosa Maria. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 698.



não pode ficar sujeita a condições, sob pena de infração ao princípio da segurança jurídica.

Sobre a aplicação analógica do art. 460 às decisões interlocutórias, o 
TJRS decidiu:

“É  defeso  ao  julgador  prolatar  decisão  condicionada  a  evento 
futuro e incerto, sendo descabida a fixação de dois percentuais de 
honorários, um deles maior para a hipótese de prosseguimento da 
execução. Inteligência do art. 460 do CPC, aplicável analogicamente 
às interlocutórias. Desconstituída a segunda parte da decisão, com 
caráter  condicional.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO 
PARCIALMENTE PROVIDO”.2 

Note-se,  inclusive,  que  o  fator  condicionante  do  cumprimento  da 
decisão – penhora de bem a ser realizado em outra execução fiscal – pode nunca a vir a se 
concretizar, na medida em que inúmeras hipóteses impeditivas podem obstá-la. Somente a 
título de exemplo, pode ser que o bem ofertado seja rejeitado pela parte exequente e até  
mesmo por outra decisão judicial.

Acrescente-se  que,  se  a  decisão  agravada,  de  caráter  cautelar, 
condiciona  sua  eficácia  a  uma  outra  providência,  é  porque  ainda  não  preenche  os 
requisitos  para  sua  concessão.  Como  se  sabe,  para  a  concessão  de  medida  cautelar 
necessário que a parte demonstre a presença da fumaça do bom direito, o que não existe 
no presente caso. É que acaso existisse, a decisão estaria apta a produzir efeitos desde logo, 
sem a necessidade de ficar vinculada a eventos futuros e incertos.

Em outras palavras, a realização da penhora de bem imóvel em outro 
processo – por mais estranha que possa ser, constitui, em verdade, requisito da própria 
medida cautelar.  Se ela ainda não se realizou, é porque a parte ainda não preenche os 
requisitos para a concessão da medida de urgência.

Outrossim,  observe-se  que  existem  outras  demandas  executórias 
promovidas pelo Estado da Paraíba em face do recorrido e que este, por ocasião da inicial, 
afirma que o fato de ter-se acolhido a pretensão em uma delas, implicaria tomar o mesmo 
caminho em relação às demais, por possuírem fundamento idêntico.

Ora,  a  pretensão  de  expedição  da  certidão  positiva  com  efeitos 
negativos  não  pode  ser  deferida  partindo  da  premissa  que  as  decisões  judiciais  em 
processos semelhantes terão o mesmo conteúdo daquela que acolheu a prescrição.

Por fim, também não consigo enxergar como seria possível a emissão 
de  uma  certidão  negativa  de  débitos  somente  em  relação  a  uma  das  CDAs,  quando 
existem outras demandas e pendências semelhantes em curso. É que a certidão não pode 

2 (Agravo de Instrumento Nº 70042304410, Segunda Câmara Cível,... (TJ-RS - AI: 70042304410 RS , Relator: Almir Porto da Rocha 
Filho, Data de Julgamento: 22/06/2011, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/07/2011)



ser parcial. Em outras palavras, ou o contribuinte possui pendências ou não as possui, ou 
está regular com todas elas ou não está.  Não há um meio termo, porque uma solução 
intermediária acabaria por tornar inócua a própria finalidade da certidão.

Expostas  estas  considerações,  de  ofício,  declaro  a  nulidade  da 
decisão,  por infração ao  parágrafo único  do art.  460,  do CPC.  Prejudicadas  as demais 
questões ventiladas.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 15 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
                      Relator


