
                                                          ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DE C I SÃ O  MON OCR Á T IC A

Remessa  Oficial  nº  0000409-37.2009.815.0011  –  3ª  Vara  da  Fazenda  Pública  de  Campina 
Grande
Relator : Dr. João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de 
Sá e Benevides.
Promovente : CRW – Centro  Radiológico Ricardo Wanderley Ltda
Advogado : Wagner H. Silva Brito
Promovido : Município de Campina Grande
Advogado : José Fernandes Maris
Remetente : Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande

AÇÃO  DECLARATÓRIA   DE  ILEGALIDADE  DE  EXAÇÃO  — 
PRETENSÃO  COM  O  MESMO  OBJETO  EXAMINADA 
ANTERIORMENTE —  COISA JULGADA — IMPOSSIBILIDADE DE 
REALIZAR  EXAÇÃO  —  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  DE 
PRIMEIRO GRAU — NEGADO SEGUIMENTO.

—  Para  afastar  os  efeitos  da  coisa  julgada,  caberia  ao  município  provar,  em  ação 
judicial  própria,  alteração na  qualificação da  sociedade profissional,  que  afastasse  o 
benefício  no  recolhimento  do  iss. (TJPB;  AI  200.2012.114082-2/001;  Quarta  Câmara 
Especializada Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 08/08/2013;  
Pág. 18)

Vistos, etc

Trata-se de Remessa Necessária oriunda da sentença de fls.286/2091, da 3ª 
Vara da Fazenda Pública da de Campina Grande, que julgou “procedente o pedido para declarar a 
ocorrência da coisa julgada formal e material, com relação ao direito da parte autora, CERW –  
Centro  Radiológico  Ricardo  Wanderley  Ltda.,  quanto  à  cobrança  na  sentença  prolatada  no  
processo nº 001.1985.012.553-3 (485), condenando o Município de Campina Grande a restituir os  
valores indevidamente pagos, nos últimos cinco anos, antes do ajuizamento da ação com juros de  
mora de doze por cento ao ano a partir da data de cada provimento e correção monetária a partir  
da citação, valor a ser apurado em liquidação de sentença.”

Não houve apresentação de recurso voluntário, conforme certidão de fl.294. 

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer 
(fls. 300/302), opinando apenas pelo prosseguimento do feito, sem manifestação de mérito.

É o relatório. Decido.



A lide resume-se ao fato do promovente, pessoa jurídica de direito privado, 
estar  ou não enquadrado no art.  9º  do Decreto Lei  nº  406/68,  que o isentaria  da exação (ISS) 
realizada pelo promovido sobre o faturamento da sociedade.

Afirma o demandante que no dia 27 de dezembro de 1987, o então Juiz 
Antônio de Moura, apreciando Mandado de Segurança em face do Município de Campina Grande, 
declarou  a ilegalidade de exação sobre o faturamento da sociedade, mencionando o dispositivo da 
sentença prolatada e, que em decorrência da coisa julgada, a parte  autora tenta efetuar a exação 
fiscal sobre seu movimento financeiro mensal, remetendo a retenção na fonte do ISS que entende 
devido.

Assevera ainda, que a Lei Federal Complementar nº 116/2003, não revogou 
o  princípio  estatuído  no  art.  9º  e  parágrafos  do  Decreto  Lei  nº  406/68.  Por  fim,  requereu  a 
declaração de coisa julgada formal e material, bem como a restituição de todos os valores que foram 
pagos indevidamente, além de outros pedidos de costume, juntando documentos de fls.09/128.

O Promovido por sua vez, afirmou inexistir coisa julgada, tendo em vista 
que a sentença de primeiro grau não foi submetida ao duplo grau de jurisdição, não existindo nos 
autos documento que demonstre o contrário. No mérito, postergou pela improcedência da demanda.

A questão é de fácil deslinde.

Conforme  vislumbra-se  através  da  documentação  acostada  aos  autos 
(fl.234/238),  a promovente teve seu direito reconhecido em sede de recurso especial  interposto 
contra a decisão no mandado de segurança que tramitava na 1ª Vara da Fazenda Pública de Campina 
Grande, havendo em seguida o seu trânsito em julgado conforme pode se verificar às fls.275.

Desta feita, conforme se depreende do
 sistema de direito processual civil brasileiro, a presente demanda encontra 

um óbice para seguir a diante, qual seja este, o instituto da coisa julgada, haja vista o bem discutido 
nos presentes autos já ter sido objeto em lide anterior com trânsito em julgado.

Conforme bem enalteceu o magistrado de primeiro grau:

“Diante das razões apresentadas pela parte promovente, no que diz respeito  
ao desrespeito da coisa julgada, percebe-se que a questão aqui tratada é relativa a coisa julgada 
formal e material, respectivamente, pois tem a ver com a irrecorribilidade da sentença dentro do 
processo em que foi proferida, por não haver mais possibilidade recurso, bem como dizer respeito  
a imutabilidade dos efeitos da sentença não só dentro do processo, mas em qualquer outro, de  
forma a não permitir que não só dentro daquele processo, mas em qualquer outro, de forma a não 
permitir  que aquela  relação de direito  material  seja  novamente discutida noutro processo,  até  
mesmo face o contido no art.468 do CPC, que equipara a coisa julgada a própria lei.”

A respeito do tema, a jurisprudência deste Tribunal já se posicionou em caso 
idêntico, senão vejamos:

AGRAVO  INTERNO.  INSURGÊNCIA EM  FACE  DE  DECISÃO  MONOCRÁTICA. 
EXECUÇÃO  FISCAL.  OBJEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.  COISA JULGADA. 
MATÉRIA DE  ORDEM  PÚBLICA.  ACOLHIMENTO.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO 
COM  JULGAMENTO  DE  MÉRITO.  IRRESIGNAÇÃO.  VIOLAÇÃO  DOS 
REQUISITOS  DE  ADMISSIBILIDADE  DA  EXCEÇÃO.  INOCORRÊNCIA. 
ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. CARÁTER NÃO 



COMPROVA-  DO.  ART.  9.  º  DO  DECRETO-LEI  Nº  406/68.  ADVENTO  DA LEI 
COMPLEMENTAR  Nº  116/2003.  REVOGAÇÃO.  NÃO  OCORRÊNCIA. 
PRECEDENTES  DA  CORTE.  NEGATIVA  SE  SEGUIMENTO  AO  RECURSO. 
ALEGAÇÕES  DO  REGIMENTAL  INSUFICIENTES  A  TRANSMUDAR  O 
ENTENDIMENTO ESPOSADO. DESPROVIMENTO DA SÚPLICA. Malgrado a regra 
geral seja a de que as decisões que declaram indevida a cobrança de determinado imposto 
somente tenham validade sobre situações já consolidadas, existem hipóteses em que sua 
eficácia se protrai  no tempo. Assim acontece com as relações  jurídicas sucessivas,  tais 
como as obrigações de pagar o ICMS e o ISS, em que a decisão judicial declarou indevida 
a  cobrança  em razão de  certa  qualidade  do  contribuinte,  sendo justo  e  razoável  que o 
decisum permaneça eficaz enquanto perdurar essa situação de fato e de direito. ” (tj/pb, 
processo  n..  º  200.2004.045809-9/002,  Rel.  Des.  Manoel  Soares  monteiro).  “ação 
rescisória.  Laboratório  de  análise  clínicas.  Benesse  do  art.  9  e  §32  do  DL 406/68, 
reconhecida por decisão transitada em julgado. Superveniência da LC 116/2003, que não 
revogou as normas mencionadas. Exação prejudicial pelo município. Nova ação a fim de 
manter a força da coisa julgada. Acórdão rescindendo pela aplicabilidade da Súmula nº 239 
do STF. Reexame dos fatos e fundamentos jurídicos. Premissa equivocada. Contexto fático-
jurídico  inalterado  ao  longo do tempo.  Relação  jurídica  ampla  e  de  caráter  duradouro. 
Natureza prospectiva. Decisão primitiva que não delimitou o termo ad quem do benefício. 
Impossibilidade de se alterar o modo da exação, sem alteração legislativa. Procedência da 
rescisória.  A sentença proferida em ação declaratória, desonerando o contribuinte do 
adimplemento  de  obrigação  tributária  prevista  em  Lei,  surte  efeitos  enquanto 
perdurar o contexto jurídico em que ela foi proferida, o que equivale dizer que a força 
da coisa julgada, consolidada na ação declaratória não pode ser modificada a não ser 
que sobrevenha alteração legislativa.  Em uma relação jurídica ampla e de caráter 
duradouro, em que o- status fiscal se desenvolve na legalidade já amparada da exação 
(notadamente porque a LC 116/2003 não revogou o art. 92, § 12 e § 32, do Decreto-Lei 
nº 406/1968, conforme esclarecido alhures), a eficácia da coisa julgada tem natureza 
prospectiva,  apta a projetar-se para o futuro,  ou seja,  o efeito vinculante da coisa 
julgada permanecerá enquanto permanecerem o suporte fálico e o suporte normativo 
adotados pela sentença. A coisa julgada somente protege o que foi objeto do pedido e, 
por conseguinte, da decisão, de maneira que, se o pedido foi abrangente, a decisão 
também o será,  não se aplicando a Súmula nº  239/stf,  na medida em que a coisa 
julgada terá maior amplitude; se o pedido restringir-se a determinado exercício, então 
a  decisão  estará  limitada  a  esse,  incidindo  o  enunciado  da  Súmula  em  apreço.  - 
havendo coisa julgada em favor do contribuinte. Reconhecendo-lhe o direito à exação 
do ISS na forma benéfica do art. 9; §§ 1º e 3º-do Decreto-Lei nº 406/68. O fisco não pode 
afastála,  exigindo  o  tributo  sobre  o  valor  bruto  da  operação.  ”  (processo 
nº20020040226603003,  Rel.  :  Dr.  Carlos  Martins  beltrao  filho,  tribunal  pleno,  d.  J.: 
10/11/2010) não há razão para se modificar a decisão que nega seguimento ao agravo de 
instrumento, nos termos do art. 557, caput, do código de processo civil, quando o decisum 
atacado encontra-se em perfeita consonância com jurisprudência do Superior Tribunal de 
justiça.  (TJPB;  APL 0110054-36.2012.815.2001;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível; 
Rel. Des. José Ricardo Porto; DJPB 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AUTO  DE  INFRAÇÃO.  COBRANÇA  DE  DÉBITO 
FISCAL.  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE  LANÇAMENTO.  SOCIEDADE  INSERIDA  NAS  
HIPÓTESES DO DECRETO-LEI N. 406/68. RECOLHIMENTO DIFERENCIADO DO ISS.  
CARÁTER  EMPRESARIAL  DA  SOCIEDADE.  AFASTADO.  DECISÃO  JUDICIAL 
TRANSITADA  EM  JULGADO  QUE  DECLAROU  A  ILEGALIDADE  DA  EXAÇÃO  
FISCAL.  VEROSSIMILHANÇA  DAS  ALEGAÇÕES  DA  AGRAVADA.  DECISÃO 
MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Para afastar os efeitos da coisa julgada,  
caberia ao município provar,  em ação judicial  própria,  alteração na qualificação da 
sociedade  profissional,  que  afastasse  o  benefício  no  recolhimento  do  iss. (TJPB;  AI 
200.2012.114082-2/001; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Romero Marcelo  
da Fonseca Oliveira; DJPB 08/08/2013; Pág. 18)

Desta feita, estando a promovente acobertada pelo manto da coisa julgada e não 
tendo o promovido demonstrado qualquer alteração na qualificação da sociedade profissional, é de se manter 



a decisão objurgada.

Por  tais  razões,  NEGO SEGUIMENTO ao  recurso  pelo  seu  manifesto 
confronto com as jurisprudências citadas, nos termos do artigo 557, caput, CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

João Pessoa, 27 de janeiro de 2015

João Batista Barbosa
    Relator/ Juiz Convocado
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