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AGRAVO DE INSTRUMENTO.  AÇÃO ANULATÓRIA 
DE  ATO  ADMINISTRATIVO  C/C  ANULATÓRIA  DE 
AUTO DE INFRAÇÃO E DE LANÇAMENTO FISCAL. 
DEFERIMENTO  DA  TUTELA  ANTECIPADA. 
CONCESSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO 
DE NEGATIVA . IRRESIGNAÇÃO. FRAGILIDADE DAS 
ALEGAÇÕES. ACERTO DA DECISÃO RECORRIDA. 
DESPROVIMENTO.

-  Havendo uma forte probabilidade de que os fatos 
alegados pelo Autor do pedido de tutela antecipada 
sejam  verdadeiros  e  de  que  o  Requerente  tenha 
realmente razão, correta a decisão de primeiro grau, 
que,  com base no art. 273 do CPC, defere o pleito 
antecipatório pretendido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba,  por  unanimidade,  em  DESPROVER  o Agravo de Instrumento,  nos 
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 245. 

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de 

João Pessoa-PB, inconformado com a decisão exarada pelo Juiz da 1ª Vara de 

Executivos Fiscais da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória 

movida pela Empresa de Transportes Mandacaruense Ltda., deferiu a liminar 

requerida  pela  Autora  para  conceder-lhe  a  imediata  obtenção  de  Certidão 

Positiva com Efeitos de Negativa, referente ao crédito tributário constituído no 
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Auto de Infração nº 2005/00002-348627.

Em suas razões recursais, o Agravante pugnou pela reforma “in 

totum” da decisão recorrida, arguindo, em suma, que não estariam presentes 

os  requisitos  legais  para  a  emissão  da  Certidão  Positiva  com  Efeitos  de 

Negativa, bem como, para a concessão da medida liminar (fls. 02/08).

Juntou documentos de fls. 09/203.

Efeito suspensivo indeferido às fls. 232/233.

Não houve contrarrazões.

Apesar de devidamente notificado, o Juiz “a quo” não prestou 

as informações solicitadas, conforme certidão de fl. 237.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral de Justiça não 

ofertou parecer de mérito (fls. 239/240).

É o relatório.

VOTO

É  cediço  que  a  tutela  antecipatória  deve  ser  aplicada  com 

bastante parcimônia, evitando-se perigosos pré-julgamentos e a possibilidade 

da irreversibilidade material de se voltarem as coisas ao estado anterior. 

Art. 273 do CPC. O juiz poderá, a requerimento da parte, 
antecipar,  total  ou  parcialmente,  os  efeitos  da  tutela 
pretendida no pedido inicial,  desde que, existindo prova 
inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação 
e: 

I -  haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil 
reparação; ou 

II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o 
manifesto propósito protelatório do réu. 
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§ 2º Não se concederá a antecipação da tutela quando 
houver  perigo  de  irreversibilidade  do  provimento 
antecipado 

Vale lembrar que o juízo de verossimilhança sobre a existência 

do direito do autor do pedido dever possuir,  como parâmetro legal,  a prova 

inequívoca  dos  fatos  que  o  fundamentam,  em  um  grau  de  cognição  mais 

profundo do que o exigido para a concessão de qualquer cautelar. Enfim, é 

necessária  a  presença  de  uma  forte  probabilidade  de  que  os  fatos  sejam 

verdadeiros e o Requerente tenha razão.

Mas  isso  não  é  o  bastante.  É  mister  que  a  essa 

verossimilhança  se  conjugue  o  fundado  receio,  com  amparo  em  dados 

objetivos, de que a previsível  demora no andamento do processo cause ao 

Demandante dano irreparável ou de difícil reparação. 

Isso posto, transportando o pensamento acima para o caso dos 

autos, tenho que os argumentos levantados pela Recorrente não justificam  a 

reversão da decisão recorrida, eis que toda a sua irresignação se concentra na 

alegação  de  que  a  Autora/Agravada  não  preenche  os  requisitos  para  a 

obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa referente ao Auto de 

Infração  nº  2005/000002-348627,  circunstância  que,  nesse  exato  momento 

processual, não se mostra verossímil ao ponto de autorizar o  sobrestamento 

do “decisum” agravado.

No mais, entendo que, apesar de o processo administrativo e o 

próprio crédito tributário apurado gozarem de presunção de certeza e liquidez, 

a concessão da medida antecipatória implicará apenas no não recolhimento 

imediato dos tributos, o que afasta, no meu sentir, a alegação de que suportará 

lesão grave ou de difícil reparação.

Assim sendo, creio que o simples retardamento na arrecadação 

dos tributos pelo Agravante não tem o condão de afastar a antecipação de 

tutela favorável à Agravada, que poderá vir a sofrer abalos financeiros 

consideráveis acaso continue, durante toda a tramitação da Ação Principal, 

com as limitações que a inscrição em dívida ativa ocasiona.
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A título meramente ilustrativo, transcrevo os seguintes 

precedentes jurisprudenciais:

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IPTU. 
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA. NÃO 
DEMONSTRADAS AS HIPÓTESES DO ARTIGO 151, V 
E 206, AMBOS DO CTN. TUTELA ANTECIPADA. 
IMPOSSIBILIDADE, NO CASO. AUSÊNCIA DOS 
REQUISITOS. ART. 273 DO CPC. Existente débito 
pendente de IPTU, não obstante a suspensão da 
exigibilidade do crédito tributário, diante do ajuizamento 
da demanda declaratória de indébito tributário, possível a 
expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, 
sendo indevida a pretensão de expedição de certidão 
negativa porque não há como se verificar, em sede de 
cognição sumária, a cobrança indevida de IPTU, 
tampouco a alegada possibilidade de prejuízo, não 
bastando para tanto tais alegações, restando ausentes 
os requisitos autorizadores para a concessão da tutela 
antecipada. Inteligência do artigo 273 do CPC. Agravo 
desprovido. (TJRS; AG 316956-91.2012.8.21.7000; Porto 
Alegre; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. 
Carlos Eduardo Zietlow Duro; Julg. 16/08/2012; DJERS 
23/08/2012) 

E:

TUTELA ANTECIPADA Presentes os requisitos 
autorizadores da medida, surge correto o deferimento da 
tutela antecipada para determinar a expedição de 
certidão positiva com efeitos negativos bem como para 
que a Fazenda Estadual se abstenha de inscrever o 
nome da agravada no CADIN. Recurso improvido.
(821900620128260000 SP 0082190-06.2012.8.26.0000, 
Relator: Moacir Peres, Data de Julgamento: 13/08/2012, 
7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 
15/08/2012)

Por tais razões, DESPROVEJO o Agravo de Instrumento.

É o voto.
Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 

José Ricardo Porto, presidente em exercício.  Participaram do julgamento, além 
do Relator,  Excelentíssimo Senhor Desembargador  Leandro dos Santos,  a 
Excelentíssima Senhora Dra. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada para 
substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque) e o Excelentíssimo 
Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Procuradora de Justiça.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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