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ACÓRDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.  ALEGAÇÃO DE
AFRONTA A  LITERAL  DISPOSIÇÃO  DE  LEI,  BEM  COMO
ERRO DE FATO. HIPÓTESES DE RESCINDIBILIDADE NÃO
VERIFICADAS.  PRETENSÃO  DE  REEXAME  DA  MATÉRIA
FÁTICA E JURÍDICA JÁ DISCUTIDA E DECIDIDA. RESCISÃO
DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

 Admite-se a rescisão do julgado, com fundamento no art.
485,  V,  do  CPC,  apenas  quando  a  decisão  rescidenda  é
teratológica e ostensivamente perturbadora da ordem jurídica,
ou  seja,  quando  a  exegese  dada  à  lei  é  flagrantemente
destoante  ou  absurda,  desviando-se  de  forma  evidente  do
conteúdo e do alcance do texto legal.

 Não  evidenciadas  tais  situações,  inadmite-se  o  pedido
rescisório, com fulcro no art. 485, V, do CPC.

 Para a rescisão do julgado, com fundamento no art. 485,
IX,  do  CPC,  faz-se  necessário  que  não  tenha  havido
controvérsia  sobre o fato  e  que sobre  ele  não tenha havido
pronunciamento judicial.

-     Mostra-se descabida a utilização da ação rescisória como
alternativa recursal.
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ACORDAM os integrantes da 2ª Seção Especializada
do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em julgar improcedente a
presente rescisória, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de
fl.552.

RELATÓRIO

Análises  Clínicas  Maurílio  de  Almeida  S/S, qualificada  na
exordial, através de advogados legalmente constituídos, ingressou com a presente
Ação Rescisória com pedido de antecipação de tutela, em face do Município de
João Pessoa, fundamentando sua pretensão no artigo 485, V e IX, do CPC, ou
seja, na violação literal de dispositivo de lei e erro de fato do magistrado, que no
julgamento rescindendo, ao declarar a legalidade da cobrança do ISSQN sobre o
faturamento da Sociedade Simples autora, violou literal disposição do artigo 9º, §§
1º e 3º do Decreto-Lei nº 406/68, de modo que patente o cabimento desta Ação
Rescisória com fulcro no inciso V do artigo 485 do CPC.

Nas razões da rescisória, pretende a reforma da decisão passada
em julgado proferida pela E. Terceira Câmara Cível, cuja relatoria coube ao Juiz
convocado Dr. Eduardo José de Carvalho Soares, à época em substituição ao Des.
Genésio Gomes Pereira Filho, que deu provimento ao recurso apelatório interposto
pelo  Município  de  João  Pessoa,  para  reformar  a  r.  sentença  e   denegar  a
segurança pretendida pela empresa impetrante, ora autora. 

Sustenta  que  a  decisão  merece  rescisão  e  rejulgamento,  pois  o
acórdão  encontra-se  fundamentado  em erro  de  fato,  ao  considerar  a  empresa
como  sendo  sociedade  por  cotas  de  responsabilidade  limitada,  quando  a
impetrante é e sempre foi constituída sob a forma de sociedade simples, e seu
sócios  possuem  responsabilidade  ILIMITADA sobre  as  dívidas  da  sociedade,
conforme comprova o §1º da cláusula 5º do contrato social. 

Sustenta, ainda, que a decisão violou o art. 9º, §§1º e 3º do Decreto-
Lei 406/68, que confere privilégio ao contribuinte, devendo o imposto ser cobrado
por meio de um valor fixo por cada profissional habilitado que atue na sociedade e
não sob o faturamento total como vem sendo feito pelo Município réu.  Pediu, ao
final,  para  que  fosse  concedida  a  antecipação  de  tutela,  nos  moldes  acima
requeridos. 

Juntou os documentos de fls. 15/439.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido às fls. 443/445.

Os  promovidos  não  apresentaram  contestação,  nos  termos  da
certidão de fl. 493.

O  Município  de  João  Pessoa  apresentou  razões  finais  às  fls.
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500/517, alegando, em síntese, a inexistência de qualquer erro de fato acerca do
exame  das  provas  relativas  a  sua  qualificação  como  sociedade  tipicamente
empresarial e não uniprofissional, motivo pelo qual não possuiria qualquer direito
as  benesses  do  Dec.  Lei  nº  406/68,  inexistindo,  conseqüentemente,  qualquer
violação a qualquer dispositivo legal, pedindo pela improcedência do pedido.

A autora,  à  fl.  522,  apresentou petição de ratificação das razões
finais já ofertadas às fls. 466/487.

Parecer  da  D.  Procuradoria  de  Justiça  às  fls.  519/520,  sem
manifestação de mérito.

É o relatório.

Voto.

Esclareça-se, inicialmente, que a presente rescisória (ajuizada neste
Tribunal  em   24/04/2012)  foi  a  mim  atribuída  em  19/12/2012,  em  razão  da
aposentadoria do então relator, Des. Genésio Gomes Pereira Filho, a quem sucedi
nesta Corte.

Feito o registro, constato, após cuidadoso exame dos autos, que a
questão  suscitada  é   por  demais  singela,  não  estando  a  demandar  maiores
perquirições.

Passo, assim, ao julgamento em questão.

Trata-se  de  ação  rescisória  com  intuito  de  rescindir  o  acórdão
proferido por este E. Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança de
nº  200.2004.022917-7/001,  que  não  reconheceu  o  seu  caráter  de  sociedade
uniprofissional  da  autora,  de  modo  que  afastou  a  tributação  do  ISS  na  forma
prescrita no artigo 9º, §§ 1º e 3º do Decreto Lei nº 406/68.

Nas razões da presente ação rescisória a autora apresenta como
fundamento ter havido “erro de fato” na análise de seu Contrato Social e de ter
havido  ofensa à literal  dispositivo de lei,  postulando um novo julgamento da
causa, para que seja reconhecido o seu caráter de sociedade uniprofissional, de
modo  que  passe  a  pagar  o  ISS  em  valor  fixo  e  anual  por  cada  profissional
associado.

Passo  a  enfrentar  os  pedidos  formulados  na  presente  ação
rescisória, que divide-se em dois tópicos:  1)  Erro de fato e  2) Violação a Literal
dispositivo de lei.

1 – Erro de Fato.

Argumenta o autor  que ocorreu “erro  de fato”  na análise de seu
Contrato Social, pois entende que ao considerar a empresa como sendo sociedade
por cotas de responsabilidade limitada, quando a impetrante/autora é e sempre foi
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constituída  sob  a  forma  de  sociedade  simples,  e  seu  sócios  possuem
responsabilidade ILIMITADA sobre as dívidas da sociedade, conforme comprova o
§1º da cláusula 5º do contrato social. 

Inexiste, contudo, o “erro de fato” em questão.

Sabe-se que a ação rescisória - que tem por escopo desconstituir
decisão definitiva  de mérito  transitada em julgado,  só é admitida em hipóteses
excepcionais, as quais se encontram arroladas, taxativamente, no art. 485 do CPC.

Confira-se o mencionado dispositivo, no que interessa ao presente
feito, in verbis:

"Art.  485 - A sentença de mérito, transitada em julgado,
pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar literal disposição de lei;

(...)

IX - fundada em  erro de fato,  resultante de atos ou de
documentos da causa.

§  1º  -  Há  erro,  quando  a  sentença  admitir  um  fato
inexistente,  ou  quando  considerar  inexistente  um  fato
efetivamente ocorrido.

§ 2º - É indispensável, num como noutro caso, que não
tenha  havido  controvérsia,  nem pronunciamento  judicial
sobre o fato".

Com efeito, o erro de fato apto a ensejar a rescisão é aquele em que
o juiz, ao analisar as provas dos autos,  equivoca-se sobre a existência de fato
ocorrido,  ou  entende  por  inexistente  fato  que  ocorreu,  de  modo  que  errôneo
entendimento deve ser determinante para os rumos do julgamento e deve poder
ser constatado independente de produção de provas.

Observo  que  para  se  ter  direito  ao  pagamento  do  ISS  por  uma
alíquota fixa e anual, por profissional associado, é necessário que a sociedade seja
classificada como uniprofissional, que exige a responsabilidade pessoal de cada
associado  pelos  serviços  prestados.  No  caso  em  foco,  restou  evidente  que  a
autora continua limitando a responsabilidade de seus sócios, de modo que não
constitui uma sociedade uniprofissional.

Assim, no tocante ao pedido rescisório com fundamento no art. 485,
inciso IX, do CPC,  “erro de fato” importa registrar, “ab initio”,  que consoante a
doutrina de Barbosa Moreira,  quatro  são os pressupostos para tal  hipótese de
rescindibilidade. Vejamos:
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"a) que a sentença nele seja fundada, isto é, que sem ele
a conclusão do juiz houvesse de ser diferente; b) que o
erro  seja  apurável  mediante  o  simples  exame  dos
documentos e mais peças dos autos, não se admitindo de
modo  algum,  na  rescisória,  a  produção  de  quaisquer
outras provas tendentes a demonstrar que não existia o
fato  admitido  pelo  juiz,  ou  que  ocorrera  o  fato  por  ele
considerado  inexistente;  c)  que  'não  tenha  havido
controvérsia'  sobre  o  fato  (§  2º);  d)  que  sobre  ele
tampouco  tenha  havido  'pronunciamento  judicial'  (§
2º)". (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense,
7ª ed., Vol. V, p. 147/148).(grifei)

No caso sob exame, contudo, não se verifica, em especial, os
dois últimos requisitos, pois, de uma análise do acórdão de fls. 234/237, da 3ª
Câmara Cível  e  da  decisão proferida  em sede de recurso especial  às fls.
371/375,  observa-se  que  houve  pronunciamento  judicial  sobre  a  situação
fática alegada pela Autora, qual seja, que a sociedade civil somente faz jus ao
benefício previsto no artigo 9º, § 3º, do DL 406/68 desde que preste serviço
especializado, com responsabilidade pessoal e sem caráter empresarial.

Deste modo, como o fato foi objeto de cognição judicial mediante
prova  no  curso  do  raciocínio  do  juiz,  mostra-se  incabível  a  presente  ação
rescisória.

A propósito,  confira-se  a  lição  de  Ernane  Fidélis  dos  Santos,  in
verbis:

"Para que ocorra erro de fato justificativo da rescisória, há
mister  não  tenha  havido  controvérsia  no  processo  sob
consideração de existência ou inexistência do fato,  nem
pronunciamento judicial sobre ela, ou sobre ela, ou sobre
o próprio fato, no sentido de apreciá-lo do ângulo de sua
existência  ou  inexistência.  O  juiz  pode  pronunciar-se
sobre o fato,  declarando-o, por exemplo,  existente,  mas
sem  indagação,  provocada  ou  não,  a  respeito  de  sua
realidade, caso em que poderá haver erro. Mas, se o juiz
o analisa sob o aspecto de possibilidade efetiva de sua
existência  ou  inexistência,  poderá  não  agir
acertadamente,  mas  não comete  o  erro  que  autorize  a
rescisão  da  sentença".  (Manual  de  Direito  Processual
Civil, Saraiva, 12ª ed., Vol. 1, p. 764).

Igual entendimento é do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL.  AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO
DA LITERALIDADE DA NORMA. NECESSIDADE. ERRO
DE  FATO.  INEXISTÊNCIA.  DOLO  E  FALSIDADE  DA
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PROVA. DOCUMENTO NOVO. PRESSUPOSTOS PARA
CONFIGURAÇÃO.

1. Somente se autoriza a rescisão do julgado por violação
legal quando contrariada a norma em sua literalidade, não
se  justificando  a  desconstituição  por  injustiça  ou  má
interpretação da prova.

2.  O erro de fato ensejador da rescisória decorre do
desconhecimento da prova, exigindo-se a inexistência
de pronunciamento judicial a respeito, de modo que o
equívoco na apreciação daquela não ampara o pedido.

3. Afasta-se o dolo ou a falsidade da prova se não houve
impedimento  ou  dificuldade  concreta  para  atuação  da
parte, sobretudo quando os elementos dos autos, em seu
conjunto, denotam o acerto do julgado rescindendo.

4.  Admite-se  a  rescisão por  documento  novo  quando  o
autor, ao tempo do processo primitivo, desconhecia-o ou
era-lhe impossível juntá-lo aos autos.

5. Ação rescisória improcedente.” (STJ - AR 1.370/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 11/12/2013, DJe 19/12/2013)

Em assim sendo, “in casu”, ao contrário do defendido pela Autora, o
acórdão não admitiu fato inexistente e tampouco considerou inexistente um fato
efetivamente ocorrido, sendo certo que pretende a empresa/autora o reexame da
matéria fática já discutida e decidida, o que não se admite nesta seara.

2 - Violação a Literal dispositivo de lei.

Relativamente à argüida afronta à "literal disposição de lei" (art. 485,
inciso V, do CPC), tenho que melhor sorte não assiste a Autora.

Sabe-se que é cabível a rescisão do julgado com fundamento no art.
485,  inciso V, do CPC quando a decisão rescindenda se mostra teratológica e
ostensivamente perturbadora da ordem jurídica, ou seja, quando a exegese dada à
lei  é flagrantemente destoante ou absurda,  desviando-se de forma evidente do
conteúdo e do alcance do texto legal. Caso contrário, inadmite-se a rescisão do
julgado.

Acerca do tema, confira-se a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni,
ao comentar o citado dispositivo:

"(...) A jurisprudência exige que a decisão tenha outorgado
sentido  "aberrante"  à  legislação  para  autorizar  a  ação
rescisória  (...).  A  interpretação  oferecida  deve  violar
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frontalmente o texto da lei. Se a decisão rescindenda deu
à  lei  uma  interpretação  "possível",  ainda  que  não
adequada, não há que se falar em violação literal de lei.
(...)".  (Código  de  Processo  Civil  Comentado  Artigo  por
Artigo, 5ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2013, p. 508).

Isso esclarecido, “in casu”, ao contrário do que afirma a autora, não
se constata violação ao artigo 9º, §§ 1º e 3º do Decreto Lei nº406/68.

Conforme  dito  alhures,  houve  a  modificação  do  decisum
monocrático pelo acórdão de fls. 234/237, proferido pelo eminente Juiz Convocado
Eduardo José de Carvalho Soares, que,  deu provimento ao recurso voluntário e a
remessa oficial, para considerar o caráter empresarial da autora, razão pela qual
entendeu que não faz “jus” ao tratamento tributário diferenciado estabelecido no
artigo 9º, § 3º, do DL nº 406/68, denegando a segurança.

Por  conseguinte,  reformada  a  v.  sentença  e  denegada  a
segurança pleiteada,  utilizando o julgador de uma interpretação da lei  em
conformidade com os precedentes do STJ e do TJ-PB, não há que se falar em
violação literal de lei.

Apenas  para  o  fim  de  esclarecimento  da  questão  posta  em
julgamento peço vênia para transcrever trecho do Acórdão, que com propriedade
apreciou a matéria discutida, in verbis:

“Pretende o apelante a reforma da decisão singular que,
concedendo  a  segurança  pleiteada,  determinou  que  a
cobrança do ISS fosse realizada nos moldes dos §§1º e 3º
do DL nº.406/68, declarando inexistente a relação jurídico-
tributária entre os litigantes quanto ao pagamento do ISS
com incidência no seu faturamento, condenando, ainda, o
município de João Pessoa a devolver à autora, a título de
repetição  de  indébito  de  ISS,  os  valores  até  então
recolhidos, observado o lustro prescricional. 

Pois bem, examinando o caderno processual, bem como a
legislação  aplicável  e  o  entendimento  majoritário  do
Superior  Tribunal  de Justiça,  verifica-se que a sentença
prolatada deve ser reformada pelas razões que passarei a
expor:

Primeiramente,  insta dizer  que se encontra pacificado o
entendimento  de  que  as  clínicas  médicas,  que  se
revestem de caráter  empresarial,  não  se  beneficiam do
privilégio previsto no art. 9º, §3º do Dec. Lei 406/68.

Neste  sentido,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,
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recentemente  proclamou:  ....  É  devido  o  ISS  pelas
sociedades profissionais quando estas assumem caráter
empresarial.  As  sociedades  civis,  para  terem direito  ao
tratamento  privilegiado  previsto  pelo  artigo  9º,  §  3º  do
decreto-lei  n°  406/68,  têm  que  ser  constituídas
exclusivamente  por  médicos,  ter  por  objeto  social  a
prestação de serviço especializado, com responsabilidade
pessoal e sem caráter empresarial. Recurso parcialmente
conhecido, mas improvido. 1

Anote-se que, no caso em tela, conforme se depreende da
leitura do contrato social acostado às fls.19/27, a apelada
reveste  a  forma  de  sociedade  por  cotas  de
responsabilidade  limitada,  tendo  por  objeto  social  a
prestação  de  serviço  especializado,  inequivocamente
associado ao exercício de uma empresa, trazendo regra
referente a distribuição de lucros e criação de sucursais, o
que demonstra o seu caráter empresarial, de acordo com
entendimento  recentemente  formulado  pelo  STJ,  cuja
ementa passo a transcrever:

TRIBUTÁRIO – SOCIEDADES CIVIS – LABORATÓRIO –
ISS  –  SOCIEDADE  LIMITADA  POR  COTAS  –
FINALIDADE EMPRESARIAL – NÃO INCIDÊNCIA DO §
3º DO ARTIGO 9º DO DECRETO-LEI N. 406/68. 1. O STJ
assentou o entendimento segundo o qual têm direito ao
tratamento  privilegiado  de  ISS  as  sociedades  civis
uniprofissionais,  que  têm  por  objeto  a  prestação  de
serviço especializado, com responsabilidade social e sem
caráter empresarial, o que não é o caso dos autos. 2. As
sociedades  limitadas  por  cotas  de  responsabilidade
inegavelmente  possui  caráter  empresarial,  o  que  as
subtraem do benefício contido no art. 9º, § 3º, do DL n.
406/68.  Agravo  regimental  improvido.  (AgRg  no  Resp.
nº.1031511-ES;  Relator:  Ministro  Humberto  Martins;
09/09/2008)

Portanto, inegável o caráter empresarial da apelada, razão
pela  qual  não  faz  “jus”  ao  tratamento  tributário
diferenciado  estabelecido  no  art.  9º,  §  3º,  do  DL  n.
406/68.” (fls. 234/237).

Destaque-se, por oportuno, o que consignou o ilustre Ministro Sálvio
de Figueiredo Teixeira, no julgamento do REsp 147.796/MA:

"(...) a rescisória também não se presta a apreciar a boa
ou  má  interpretação  dos  fatos,  ao  reexame  da  prova
produzida  ou  a  sua  complementação.  (...).  Em  outras
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palavras,  a  má  apreciação  da  prova  ou  a  injustiça  da
sentença não autorizam a ação rescisória".

Com  efeito,  restando  manifesto  que  o  inconformismo  da  autora
evidencia uma tentativa de utilizar a ação rescisória como alternativa recursal, não
é de se acolher o pedido rescisório, eis que não se pode admitir, nesta via, nova
discussão da causa e dos elementos probatórios já julgados.

 Ante  o  exposto,  julgo  improcedente  o  pedido  rescisório e
condeno a autora nas  custas processuais, bem como nos honorários advocatícios,
que fixo em R$ 3.000,00 (três mil  reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto, Exmo. Senhor Desembargador João
Alves da Silva – Presidente – Relator: José Aurélio da Cruz. Participaram ainda do
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Saulo Henriques de
Sá  e  Benevides,  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira,  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Ausente justificadamente a Desembargadora maria das Graças
Morais Guedes.

Presente  à  sessão,  representando  o  Ministério  Público,  a
Excelentíssima  Senhora  Doutora  Ana  Cândida  Espinola  (Pomotora  de  Justiça
convocada).

Segunda Seção Especializada Cível, Sala de Sessões do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, no dia 01 de abril de 2015.

Desembargador José Aurélio da Cruz

Relator
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