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PRIMEIRA  PRELIMINAR. CARÊNCIA  DE  AÇÃO.
CAUTELAR.  ALEGAÇÃO  DE  VIA  INADEQUADA  POR
VEICULAR PRETENSÃO SATISFATIVA. INOCORRÊNCIA.
PEDIDO  PARA  SUSPENDER  O  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO
ENQUANTO TRAMITA A AÇÃO ANULATÓRIA. PLEITO
DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA. REJEIÇÃO.

Como  a  pretensão  veiculada  pela  autora  diz  respeito  a
obstaculizar  os  efeitos  da  obrigação  tributária,  enquanto
tramita a demanda anulatória, que é principal em relação a
este processo, não está caracterizada a carência de ação pela
via inadequada.

SEGUNDA  PRELIMINAR. NULIDADE.  JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE.  ALEGAÇÃO  DA  FASE
INSTRUTÓRIA  NÃO  ESGOTADA.  CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICAS  ALEGADAS  DESTOANTES  DO  CONJUTO  DE
ATOS PROCESSUAIS. REJEIÇÃO. 

Protocolizada a petição acerca da necessidade de produzir
prova  em  audiência  após  o  prazo  concedido  pelo  órgão
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judicial  monocrático,  resta  não  configurada  a  nulidade
processual alegada.
APELAÇÃO. ISSQN.  LOCAL  DA  PRESTAÇÃO  DO
SERVIÇO.  IMPOSTO  DEVIDO  AO  MUNICÍPIO  ONDE
HOUVE  A  CONCRETIZAÇÃO  DO  SERVIÇO.
PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO. 

A  Lei  Complementar  n.  116/2003  dissociou  o  termo
"estabelecimento  prestador"  da  sede,  filial  ou  agência  da
empresa  contribuinte,  sendo  necessária,  para  fins  de
apuração do destinatário do tributo,  a  verificação do local
onde o serviço é efetivamente prestado.

Havendo divergência entre a sede da empresa e o local da
prestação  dos  serviços  de  advocacia,  a  competência  para
cobrança  do  ISSQN  é  do  ente  municipal  onde  ocorreu  a
materialização do serviço.

V  I  S  T  O  S, relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e,
no mérito, desprover o recurso. 

RELATÓRIO

Trata-se de  apelação interposta pela  PROMAC – Veículos,
Máquinas e Acessórios Ltda. contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara da
Fazenda Pública nos autos da ação cautelar por ele ajuizada em face do Município
de João Pessoa.

O Juízo a quo julgou improcedente o pedido de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na autuação pela não retenção
de ISS na fonte em relação ao pagamento dos serviços de advocacia, por entender
que o sujeito ativo da relação jurídica tributária em questão é o ente estatal onde
está  localizado  o  tomador  do  serviço,  ainda  que  o  advogado  tenha  utilizado
ambiente  profissional  localizado  em outro  município,  calcando  sua  decisão  no
inciso I, do art. 3º, da LC 116/2003, e condenou a vencido ao pagamento de custas e
honorários advocatícios, arbitrando estes no importe de R$ 1.000,00.
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Argui  a  recorrente,  preliminarmente,  a  nulidade  desta
relação  processual  pelo  cerceamento  de  defesa,  sob  alegação  de  que  está
demonstrado seu interesse no sentido de produzir prova em audiência no que diz
respeito ao fato da localidade da prestação do serviço e, entretanto, o Juízo a quo
julgou antecipadamente a lide.

No mérito, sustenta que seu estabelecimento está sediado na
cidade de Fortaleza-CE, e que o ISS é devido nessa localidade, ao argumento de
que a modalidade de serviço em questão não se enquadra na exceção da norma
prevista no item 17.14 (lista da LC 116/03).

 
Assevera a apelante que o Juízo monocrático interpretou de

forma equivocada o disposto no inciso I do art. 3º da Lei Complementar 116/03,
sob fundamento de que esta norma assegura a cobrança do tributo em questão no
local do estabelecimento tomador do serviço na situação em que a prestação tenha
iniciado no exterior.

  
Requer  a  anulação  do  processo  pela  configuração  do

cerceamento de defesa e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para julgar
procedente  o  pedido  e  determinar  a  suspensão  da  exigibilidade  do  crédito
tributário no trintídio legal.

O  apelado  argui  em  preliminar  a  carência  de  ação  pela
inadequação da via eleita, ao fundamento de que a apelante formulou pretensão
de natureza satisfativa em sede de cautelar.

No  mérito,  assevera  que  a  sentença  deve  ser  mantida,
aduzindo que é sujeito ativo para cobrar o ISS em relação ao serviço de advocacia
prestado no âmbito de sua competência tributária.

Pleiteia  o  acolhimento  da  preliminar  para  extinguir  o
processo sem resolução de mérito e,  no mérito,  pugna pelo desprovimento do
recurso.

O Ministério  Público  opina pela  rejeição  da preliminar de
nulidade, por deter o juízo, na qualidade de destinatário das provas, a liberdade
para verificar se os fatos estão maduros para o julgamento. Deixa de opinar sobre
o mérito por ausência de interesse que justifique sua intervenção, f. 179/184.

É o relatório.

VOTO
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Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

1 - Preliminar de carência de ação

Argui o apelado a carência de ação pela inadequação da via
eleita,  sob  fundamento  de  que  a  apelante  formulou  pretensão  de  natureza
satisfativa.

Ao contrário do afirmado pelo apelado, o objeto veiculado
nesta demanda pelo apelante é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
enquanto  tramita  ação principal,  além de assegurar-lhe a obtenção de certidão
positiva com efeitos negativos.

O contexto das circunstâncias fáticas insertas nesta relação
processual denota que a pretensão material não tem natureza satisfativa, haja vista
que  se  destina  assegurar  a  não  incidência  das  consequências  decorrentes  da
existência de crédito tributário, enquanto tramita ação principal.

Logo, inexistente a configuração da falta de interesse de agir
pela via inadequada, rejeito a preliminar de carência de ação.

2 - Preliminar de nulidade.

Suscita a apelante a nulidade no processo, sob alegação de
que requereu a produção de provas em audiência e, no entanto, houve julgamento
antecipado da lide.

Retratam os autos que, oferecida a impugnação à contestação
pela apelante, f. 103/111, o Juízo a quo concedeu o prazo comum de 10 (dez) dias, a
fim  de  que  as  partes  especificassem  as  provas  que  pretendiam  produzir,  e  a
intimação relativa a esse comando judicial foi publicada no diário da justiça do dia
30/03/2012, f.115.

O  apelado/município,  por  meio  da  petição  de  f.  116,
protocolada no dia 17/04/2012,  informou que não tinha interesse no sentido de
produzir prova.

Outrossim, inexiste qualquer certidão entre a intimação para
especificação das provas e a prolação da sentença,  no norte  de que a apelante
estava satisfeita com os instrumentos probatórios existentes nos autos.

Prolatada  a  sentença  e  interposto  o  recurso  em  análise,
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existem nos autos os documentos de f. 150/155, cujos conteúdos retratam que a
apelante  pede  a  realização  de  audiência  para  produzir  prova  em  relação  à
ausência  de  prestação  do  serviço  de  advocacia  no  âmbito  da  competência
tributária do apelado.

Embora inexista certidão cartorária da primeira instância no
sentido de ter ocorrido ou não manifestação da apelante sobre o esgotamento da
fase  instrutória,  a  petição  de  f.  150/151,  contendo  pedido  de  realização  da
audiência,  foi protocolada em lapso temporal superior aos dez dias concedidos
pelo Juízo  a quo, haja vista que o prazo decenal iniciou a fluir em abril de 2012,
enquanto o requerimento só veio a ser apresentado em setembro de 2012, f. 150,
denotando que a exteriorização de vontade foi extemporânea.

Além  do  aspecto  cronológico,  o  apelante  não  apresentou
qualquer  argumento  que  infirmasse  a  ausência  de  instrumento  para  julgar  a
demanda,  bem  como  afastasse  a  configuração  do  instituto  do  julgamento
antecipado  da  lide,  desencadeando,  via  de  consequência,  a  inocorrência  da
configuração da nulidade suscitada.

Isso posto, rejeito a preliminar de nulidade do processo.

3 - Mérito.

A  discussão  apresentada  nestes  autos  versa  acerca  da
existência ou não da capacidade tributária ativa do apelado para exigir o ISS da
apelante no tocante ao serviço advocatício por aquela usufruído e prestado por
advogado com estabelecimento profissional localizado na cidade de Fortaleza-CE.

O  Juízo  monocrático  julgou  improcedente  o  pedido  de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na autuação pela
não retenção de ISS na fonte em relação ao pagamento dos serviços de advocacia,
por entender que o sujeito ativo da relação jurídica tributária em questão é o ente
estatal onde está localizado o tomador do serviço, ainda que o advogado tenha
utilizado ambiente profissional localizado em outro município.

A defesa da pretensão material da apelante está calcada tão
somente na interpretação da Lei Complementar Federal n° 116/2003, asseverando
que a prestação tributária  é  indevida,  ao  argumento que o estabelecimento do
prestador do serviço está localizado em Fortaleza-CE.

O tributo em questão, consoante a ordem  jurídica vigente,
considera-se  devido  no  local  do  estabelecimento  do  prestador,  que  é  onde  o
contribuinte desenvolve atividade de prestar o serviço de modo permanente ou
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temporário, conforme dicção legal do art. 3° c/c art. 4º da LC n° 116/2003, ex vi:

Art. 3o O serviço considera-se prestado e o imposto devido
no  local  do  estabelecimento  prestador  ou,  na  falta  do
estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto
nas  hipóteses  previstas  nos  incisos  I  a  XXII,  quando  o
imposto será devido no local:

Art. 4o Considera-se estabelecimento prestador o local onde
o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de
modo permanente ou temporário, e que configure unidade
econômica  ou  profissional,  sendo  irrelevantes  para
caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto
de  atendimento,  sucursal,  escritório  de  representação  ou
contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.

Inicialmente,  consigno  que  as  circunstâncias  fáticas
delineadas nesta  relação processual  não se amoldam as  exceções previstas  nos
incisos I a XXII do mencionado art. 3º.

A  Lei  Complementar  n.  116/2003  dissociou  o  termo
"estabelecimento  prestador"  da sede,  filial  ou agência  da empresa contribuinte,
sendo necessária, para fins de apuração do destinatário do tributo, a verificação de
onde o serviço é efetivamente prestado. 

Considera-se  tal  local  como  uma  unidade  profissional  ou
econômica do prestador, por possuir os meios e equipamentos necessários para a
concretização do serviço. 

Outrossim,  a  incidência  dessas  normas,  segundo
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a cobrança do
ISS  deve ser  norteada  pelo  princípio  da  territorialidade,  sendo determinante  a
localidade  onde  foi  efetivamente  prestado  o  serviço  e  não  no  local  onde  se
encontra estabelecida a empresa prestadora, conforme julgados que transcrevo:

TRIBUTÁRIO.  RECURSO  ESPECIAL.  ISSQN.  ENGENHARIA
CONSULTIVA.  SERVIÇO  QUE  NÃO  SE  CONFUNDE  COM  O  DE
CONSTRUÇÃO CIVIL. ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-
LEI  N.  406/68.  MUNICÍPIO  COMPETENTE  DO  ESTABELECIMENTO
PRESTADOR.  CONTROVÉRSIA DECIDIDA PELA PRIMEIRA SEÇÃO
NO RESP 1.060.210/SC, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C DO
CPC.1.  A  Primeira  Seção,  no  julgamento  do  REsp  1.060.210/SC,
submetido  à  sistemática  do art.  543-C  do CPC e  da  Resolução  STJ  n.
08/2008, firmou a orientação no sentido de que: "(b) o sujeito ativo da
relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do
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estabelecimento prestador (art.  12);  (c) a partir da LC 116/03, é aquele
onde  o  serviço  é  efetivamente  prestado,  onde  a  relação  é
perfectibilizada,  assim  entendido  o  local  onde  se  comprove  haver
unidade  econômica  ou  profissional  da  instituição  financeira  com
poderes  decisórios  suficientes  à  concessão  e  aprovação  do
financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador
do  tributo".2.  Ao  contrário  do  que  se  possa  imaginar,  as  premissas
estabelecidas  nesse  precedente  aplicam-se  a  todos  os  casos  que
envolvam conflito de competência sobre a incidência do ISS em razão
de o estabelecimento prestador se localizar em municipalidade diversa
daquela em que realizado o serviço objeto de tributação.3. No caso dos
autos, a controvérsia se refere a fatos geradores do ISSQN ocorridos na
vigência  do  Decreto-Lei  n.  406/68,  restando  incontroverso  que  a
sociedade recorrida possuía, à época dos fatos, estabelecimento prestador
no  Município  de  São  Paulo.4.  O  serviço  de  engenharia  consultiva
desenvolve-se antes ou até mesmo em concomitância com o serviço de
"construção civil", mas com esse não se confunde, conforme se depreende
do art.  11,  parágrafo único,  do Decreto-Lei n.  406/68.  Inaplicabilidade,
portanto, da exceção à regra de competência prevista na alínea "b" do art.
12  desse  normativo.5.  Dessa  forma,  aplicando-se  a  recente  orientação
jurisprudencial  deste  Tribunal  Superior  firmada  nos  autos  do  REsp
1.060.210/SC,  tem-se  que  subsiste  relação  jurídico-tributária  apta  a
legitimar a instituição e cobrança do ISSQN pelo Município de São Paulo
em relação aos fatos geradores ocorridos sob a vigência do Decreto-Lei n.
406/68,  uma  vez  que,  para  esse  período,  o  município  competente
corresponde àquele onde situado o estabelecimento prestador.6. Recurso
especial  a  que  se  dá  provimento.(REsp  1211219/SP,  Rel.  Ministro  OG
FERNANDES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  24/04/2014,  DJe
20/05/2014)

TRIBUTÁRIO.  ISS.  LEASING.  OPERAÇÃO  OCORRIDA  ANTES  DA
VIGÊNCIA DA LC  116/03.  COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA DO
TRIBUTO.  MUNICÍPIO  DA  SEDE  DO  ESTABELECIMENTO
PRESTADOR. RESP 1.060.210/SC,  PROCESSADO E JULGADO SOB O
RITO DO ART. 543-C DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. "O sujeito
ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da
sede do estabelecimento prestador (art. 12); c) a partir da LC 116/03, é
aquele  onde  o  serviço  é  efetivamente  prestado,  onde  a  relação  é
perfectibilizada,  assim  entendido  o  local  onde  se  comprove  haver
unidade  econômica  ou  profissional  da  instituição  financeira  com
poderes  decisórios  suficientes  à  concessão  e  aprovação  do
financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador
do tributo" (REsp 1.060.210/SC, Rel.  Min.  NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, Primeira Seção,  DJe 5/3/13).2.  Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 15.153/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 25/04/2014)

No caso concreto, a Cláusula Primeira do contrato celebrado
entre o prestador do serviço advocatício e a apelante estatuiu que o objeto do
negócio  jurídico  será  desenvolvido nos  estados do Ceará  e  Paraíba,  f.  24,  cujo
conteúdo compreende, além dos atos escritos,  a sustentação e defesa oral,  bem
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como regula o pagamento da despesa de deslocamento.

O contexto do aludido contrato é no sentido de apontar que
o  serviço  é  efetivamente  prestado  no  âmbito  de  competência  do  apelado,  por
existirem atos no contrato em questão, que por impossibilidade física, só podem
ser executados nesta Capital.

Demonstrado que o serviço foi prestado nesta Capital, este
município  é  competente  para  exigir  o  recolhimento  do  tributo,  afigurando-se
irrelevante o local da sede da contribuinte.

Desta  forma,  inexiste  qualquer  retoque  a  ser  efetivado  no
comando judicial vergastado, impondo a sua manutenção por este Órgão recursal.

Com  essas  considerações,  rejeitadas  as  preliminares,  no
mérito, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo irretocável o decisum
hostilizado.

É o voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 29 de julho de
2014,  conforme  certidão  de  julgamento  de  f.  203.  Participaram  do
julgamento, além desta Relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides,
Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Dr. Francisco
Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado. 

João Pessoa, 31 de julho de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                       Relatora 
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