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Agravada : SANCCOL - Saneamento, Construção e Comércio LTDA
Advogado : Fabrício Montenegro de Morais

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO
DECLARATÓRIA  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  NÃO
FAZER  C/C  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.
CONCESSÃO. INSURREIÇÃO DO ENTE ESTATAL.
PRELIMINAR.   ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD
CAUSAM. ACOLHIMENTO.  IMPOSTO  SOBRE
SERVIÇO  DE  QUALQUER  NATUREZA –  ISSQN.
MERO  ARRECADADOR.  COMPETÊNCIA
MUNICIPAL. EFEITO TRANSLATIVO. PROCESSO
EXTINTO  SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.
DEMAIS  QUESTÕES  VENTILADAS.
PREJUDICIALIDADE. PROVIMENTO. 

- A legitimação significa o reconhecimento do autor e
do réu, por parte da ordem jurídica, como sendo as
pessoas  facultadas,  respectivamente,  a  pedir  e
contestar  a  providência  que  constitui  o  objeto  da
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demanda.

- Quando o ente fazendário atua na relação tributária
como mero arrecadador do ISSQN - Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza, não responde pela
pretensão de constatar a ilegalidade na cobrança dos
serviços de saneamento básico.

-  O  efeito  translativo  permite  à  instância  recursal
considerar ausente condição de ação, determinando
o  retorno  dos  autos  ao  1º  grau,  com  a  respectiva
extinção do processo sem resolução do mérito. 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade, acolher  a  preliminar  de  ilegitimidade
passiva  ad causam do Estado da Paraíba, para aplicar o efeito translativo recursal e
extinguir o processo.

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  fls.
02/13, interposto pelo Estado da Paraíba, contra a decisão, fls. 88/89, proferida pelo
Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos
da  Ação  Declaratória  c/c  Obrigação  de  Não  Fazer  c/c  Antecipação  de  Tutela
proposta pela  SANCCOL - Saneamento, Construção e Comércio LTDA, deferiu o
pleito antecipatório, consignando os seguintes termos:

Diante  do  exposto,  CONCEDO A ANTECIPAÇÃO
DOS  EFEITOS  DA  TUTELA,  para  determinar  a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da
retenção do ISS sobre as obras de saneamento básico
de que cuida do contrato n° PGU n° 003/2013.
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Em  suas  razões,  o  recorrente,  suscita,
preliminarmente, a ilegitimidade passiva  ad causam,  haja vista o  Estado da Paraíba
figurar  como  mero  responsável  em  proceder  com  a  retenção  do  Imposto  Sobre
Serviços - ISS, atribuindo ao município o atendimento da pretensão do promovente.
No  mérito,  defende  que  o  serviço  executado  pelo  recorrido,  a  saber,  obras  de
saneamento básico, “constitui hipótese de incidência diversa daquela objeto do veto
presidencial e que encontra previsão no item 7.02, da Lista de Serviços anexa à Lei
Complementar 116/2003”.  Outrossim, assevera a vedação à concessão de medidas
liminares que impliquem no esgotamento, no todo ou em parte, do objeto da ação,
pautando-se, para tanto, nos ditames insertos na Lei 9.494/1997. Ao final, requer a
imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, por conseguinte, provimento
do recurso interposto.

Liminar de fls. 92/97, na qual deferiu a suspensão da
decisão combatida.

Contrarrazões,  fls.  104/108,  as  quais  elaboram uma
síntese fática da demanda, sustentando a inexistência de esgotamento do mérito pela
concessão da antecipação de tutela, pois, em sede emergencial requereu a suspensão
“da  exigibilidade  do  crédito  tributário  e  da  retenção  do  ISS  sobre  as  opras  de
saneamento básico”, fl. 104, e, no mérito, a inexistência de vínculo entre o referido
imposto e as obras por si executadas, no PGU nº 003/2013. Rebateu sucintamente as
questões relativas a ilegitimidade passiva do Estado da Paraíba e a inexistência de
verossimilhança de suas alegações.   

Informações prestadas à fl. 127.

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra.  Jacilene Nicolau Faustino Gomes,  opinou pela  rejeição  da preliminar e,  no
mérito, pelo desprovimento do recurso, fls. 122/124.

É o RELATÓRIO.
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VOTO 

SANCCOL -  Saneamento,  Construção  e  Comércio
LTDA ajuizou a Ação Declaratória c/c Obrigação de Não Fazer c/c Antecipação de
Tutela contra o Estado da Paraíba visando à imediata suspensão da exigibilidade do
crédito tributário e da retenção do  Imposto Sobre Serviços - ISS  sobre as obras de
saneamento básico, prevista no item 3.13, do Contrato PGU nº 003/2013, fl. 37.

Como a demanda era constituída de pleito liminar,
ao apreciá-la, o Juiz de Direito a deferiu, dando ensejo a interposição do vertente
agravo de instrumento pelo  Estado da  Paraíba,  no  qual  tenciona  a  concessão de
efeito  suspensivo  à  decisão  proferida  no  Juízo a  quo,  porquanto,  na  ótica  do
insurgente,  há óbice  legal  a  tal  deferimento  já  que  implica  a  satisfatividade  da
medida, mormente quando proferida contra a Fazenda Pública. 

Todavia,  o vertente  agravo  de  instrumento  não  se
credencia  ao  conhecimento,  frente  à  ilegitimidade  passiva  suscitada  na  peça  de
sublevação.

Explico. 

Com efeito, o Estado da Paraíba firmou o contrato, x,
colacionado às fls.  33/51,  para ver realizadas as obras de implantação do sistema
adutor  nos  Municípios  de  Natuba,  Umbuzeiro,  Matinata,  Mata  Virgem  e  Santa
Cecília.

Nessa ordem, o Estado da Paraíba é realmente parte
ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, na medida em que sua
atuação se restringe ao repasse do imposto sobre serviço de qualquer natureza –
ISSQN, retido na fonte ao respectivo ente público, sem, contudo, beneficiar-se dos
valores recolhidos. A meu ver, o agravante situa-se como mero órgão arrecadador.

A propósito,
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PROCESSUAL CIVIL.  SENTENÇA.  QUESTÃO  DE
DIREITO. ART. 515, §§ 1º E 3º, CPC.  Pronunciando-
se  a  sentença  apenas  quanto  a  um  dos  pleitos
formulados,  conquanto  não  opostos  embargos  de
declaração,  viável  o conhecimento do recurso,  com
apreciação da matéria pelo tribunal,  nos termos do
artigo 515, § 1º, CPC, não fosse, no caso, tratar-se de
questão de direito,  a atrair a incidência do § 3º do
citado  dispositivo  legal.  Tributário.  Retenção  do
imposto de renda na fonte. Observância do mês de
competência  da  dívida.  Artigo  12,  Lei  nº  7.713/88.
Caso concreto. Portadora de moléstia enquadrável na
Lei nº 7.713/88. Isenção. O imposto de renda na fonte
incide nos valores devidos,  observado o respectivo
mês de competência,  não se podendo considerar o
somatório do passivo, sob pena de óbvio prejuízo ao
credor, não fosse, no caso, ensejar-se locupletamento
do  devedor  inadimplente,  consoante  orientação
consolidada  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  em
julgamento de recurso submetido ao rito  do artigo
543-c,  CPC,  interpretando  o  artigo  12  da  Lei  nº
7.713/88 como disciplinando momento de incidência
do tributo, e não modo de calculá-lo, o que, depois,
foi reconhecido pelo legislador na edição da Lei nº
12.350/10  e  o  artigo  12-A.  Na hipótese,  entretanto,
inviável  qualquer  desconto  a  tal  título,  tendo  em
vista que, conforme certidão expedida pela secretaria
estadual da fazenda, a apelante teve seus proventos
isentos  do  imposto  de  renda  na  fonte  a  partir  da
folha de pagamento do mês de dezembro de 2009,
por ser enquadrável  na Lei  nº 7.713/88 e/ou Lei  nº
8.541/92  e/ou  Lei  nº  9.250/95  desde  31.03.2009.
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Tributário  e  administrativo.  Contribuição
previdenciária.  Pedido  de  repetição.  Ilegitimidade
passiva do estado. É o Estado do Rio Grande do Sul
parte  passiva  ilegítima,  quanto  a  pedido  de
repetição  de  indébito,  relativo  à  incidência  da
contribuição  previdenciária,  visto  ser  ele  mero
agente arrecadador de tal verba. (TJRS; AC 503650-
37.2013.8.21.7000;  Porto  Alegre;  Vigésima  Primeira
Câmara Cível; Rel. Des. Armínio José Abreu Lima da
Rosa; Julg. 29/01/2014; DJERS 07/02/2014) – negritei.

Nos moldes do art. 156, III, da Constituição Federal
de  1988,  compete aos  municípios  instituir  Impostos  Sobre  Serviços  de  Qualquer
Natureza (ISS ou ISSQN), definidos em lei complementar.

 
Eis o preceptivo legal em testilha:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos
sobre:

I- propriedade predial e territorial urbana;
II-  transmissão "inter  vivos",  a  qualquer título,  por
ato  oneroso,  de  bens  imóveis,  por  natureza  ou
acessão  física,  e  de  direitos  reais  sobre  imóveis,
exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a
sua aquisição;
III-  serviços  de  qualquer  natureza,  não
compreendidos  no  art.  155,  II,  definidos  em  lei
complementar. 
(…) - negritei.

Por  essa  razão,  em  que  pese  a  contratação  pelo
Estado da Paraíba, através de sua Secretaria de Recursos Hídricos, do Meio Ambiente
e da Ciência e Tecnologia, aquele se posiciona como órgão arrecadador, repise-se. 
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Tanto é assim, que a cláusula citada pelo promovente
consigna, fl. 37:

3.13.  Será  retido  quando  do  pagamento  de  cada
medição:
(…)
c)o  Imposto  sobre  Serviços  de  Qualquer  natureza
(ISSQN), observado o disposto na lei Complementar
nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.  
 
Com efeito, impõe-se a aplicação do efeito translativo

neste procedimento recursal para extinguir a ação a qual tramita na instância de
origem sem resolução de mérito.

A propósito,  calha  transcrever  julgado  do  Superior
Tribunal de Justiça:

PROCESSO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE
SUSPENSÃO  DO  PROCESSO  INDEFERIDO.
DECISÃO IMPUGNADA MEDIANTE AGRAVO DE
INSTRUMENTO, NO QUAL SE FORMULA PEDIDO
DE REFORMA PARA O FIM DE CONCESSÃO DO
EFEITO  SUSPENSIVO  À  EXCEÇÃO  E  DE
PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. APLICAÇÃO,
PELO TRIBUNAL, DO EFEITO TRANSLATIVO DOS
RECURSOS, COM A EXTINÇÃO DIRETA DA AÇÃO
DE EXECUÇÃO NO JULGAMENTO DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE
PEDIDO.  POSSIBILIDADE.  PRECEDENTE.
JULGAMENTO POR MAIORIA. DESNECESSIDADE
DE  INTERPOSIÇÃO  DE  EMBARGOS
INFRINGENTES.
- A Corte Especial do STJ estabeleceu o cabimento da
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interposição de embargos infringentes em acórdãos
proferidos no julgamento de agravo de instrumento,
inclusive  nas  hipóteses  de  julgamento  que  rejeita
exceção  de  pré-executividade,  contanto  que  tais
acórdãos tenham decidido o mérito da controvérsia
(EREsp nº 276.107/GO).
-  No  processo  sob  julgamento,em  que  pese  o
fundamento  principal  que  orientou  o  TJ/PR  para
extinguir a execução tenha sido o de que não haveria
mora do devedor, o dispositivo legal em que o TJ/PR
sustentou sua decisão é o do art. 267, §3º, do CPC. A
decisão,  portanto,  não  pode  ser  considerada  de
mérito, para fins de definição do recurso cabível.  A
hipótese  se  diferencia  do  precedente  da  Corte
Especial e não é de se exigir a interposição prévia de
embargos infringentes.
-  É  possível  a  aplicação,  pelo  Tribunal,  do  efeito
translativo  dos  recursos  em  sede  de  agravo  de
instrumento,  extinguindo  diretamente  a  ação
independentemente  de  pedido,  se  verificar  a
ocorrência de uma das causas referidas no art. 267,
§3º, do CPC. Precedente.
-  Não  é  possível,  em  sede  de  recurso  especial,
promover  a  revisão  da  matéria  fática  decidida.
Súmula 7/STJ. 
Recurso  especial  a  que  se  nega  provimento.(REsp
736.966/PR,  Rel.  Ministro  Nancy  Andrighi,  Terceira
Turma,  julgado  em  14/04/2009,  Dje  06/05/2009)  -
sublinhei.

Acresça-se  a  essa  conjuntura  que  os  julgados
acostados  aos  autos  pela  recorrida,  quando  da  interposição  da  petição  inicial,
constam ações ajuizadas contra Municípios, conforme demonstram as fls. 53/83.
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Nessa ordem, dado o acolhimento da preliminar de
ilegitimidade passiva ad causam, condição da ação, registre-se, ficam prejudicadas as
demais insurgências levantadas no reclamo.

Ante  o  exposto,  ACOLHO  A  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA, para aplicar o efeito translativo recursal e extinguir a
presente  Ação Declaratória c/c Obrigação de Não Fazer, por ilegitimidade passiva
do ente estatal.

É como VOTO.

Presidiu  o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho.  Participaram os Desembargadores  Gustavo Leite
Urquiza (Juiz convocado para substituir o Desembargador  Frederico Martinho da
Nóbrega  Coutinho  (Relator),  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (Juiz  convocado  para
substituir o Desembargador João Alves da Silva) e Alexandre Targino Gomes Falcão
(Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado

                       Relator
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