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EMENTA:  ANULATÓRIA  DE  DÉBITO  FISCAL.  AUTO  DE  INFRAÇÃO.
COBRANÇA  DE  DIFERENÇA  DO  IMPOSTO  SOBRE  SERVIÇOS  DE
QUALQUER NATUREZA. DISCUSSÃO SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO
TRIBUTO.  PREVALÊNCIA  DA  TESE  DO  ENTE  FEDERADO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO. EMPRESA PRESTADORA DE
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. REGULAÇÃO PELA LEI Nº 6.019/74. BASE
DE CÁLCULO DO ISSQN. PREÇO DO SERVIÇO, INCLUINDO A TAXA DE
AGENCIAMENTO, OS SALÁRIOS E OS ENCARGOS SOCIAIS PAGOS AOS
TRABALHADORES  TEMPORÁRIOS  VINCULADOS  À  PRESTADORA  DO
SERVIÇO.  PRECEDENTE  DO  STJ  SOB  O  RITO  DE  RECURSOS
REPETITIVOS.  MANUTENÇÃO DO DECISUM. PROVIMENTO NEGADO.

"Quanto à incidência de ISSQN na intermediação de mão de obra, cabe destacar que
a  orientação  deste  Tribunal  Superior  a  respeito  de  tema  análogo  ao  dos  autos,
firmada sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido de que ora tal tributo deve
incidir somente sobre a taxa de administração, ora sobre referido valor, acrescido do
valor da mão de obra (REsp 1.138.205/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção,
DJe 1º/2/2010). Nesse precedente, ficou assentado que as empresas de mão de obra
temporária podem encartar-se em duas situações, em razão da natureza dos serviços
prestados: (i) como intermediária entre o contratante da mão de obra e o terceiro que
é  colocado  no  mercado  de  trabalho;  (ii)  como  prestadora  do  próprio  serviço,
utilizando  de  empregados  a  ela  vinculados  mediante  contrato  de  trabalho.  Na
primeira situação, o ISS incide apenas sobre a taxa de agenciamento, que é o preço
do  serviço  pago  ao  agenciador,  sua  comissão  e  sua  receita,  excluídas  as
importâncias  voltadas  para  o  pagamento  dos  salários  e  encargos  sociais  dos
trabalhadores. Na segunda situação, se a atividade de prestação de serviço de mão
de  obra  temporária  é  prestada  através  de  pessoal  contratado  pelas  empresas  de
recrutamento, resta afastada a figura da intermediação, considerando-se a mão de
obra empregada na prestação do serviço contratado como custo do serviço, despesa
não dedutível da base de cálculo do ISS." (REsp 1386402/ES, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017)

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º 0017770-09.2005.815.0011, em que figuram como Apelante a ORSERV –
Organização de Serviços e Empregos Ltda. e como Apelado Município de Campina
Grande.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e
negar-lhe provimento.

VOTO.



ORSERV  –  Organização  de  Serviços  e  Empregos  Ltda. interpôs
Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Campina Grande, f. 979/984, nos autos da Ação Anulatória de Débito
Fiscal por ela ajuizada em face do  Município de Campina Grande, que julgou
improcedente o pedido de declaração de nulidade do Auto de Infração nº 5026/05,
ao fundamento de que a diferença do Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza
nele cobrada está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), observada a gratuidade da justiça,
por ser ela, Apelante, beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas  razões,  f.  988/993,  asseverou que,  por  intermediar  mão de obra
temporária para empresas tomadoras do serviço, o ISSQN deve incidir apenas sobre
o  valor  do  serviço  por  ela  prestado,  correspondente  à  taxa  de  agenciamento,
requerendo o provimento do Apelo para que seja anulado o Auto de Infração que,
segundo alega, utiliza base de cálculo superior à devida.

Intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões, f. 995/1.004, aduzindo que
o ISSQN incide sobre o preço do serviço e não sobre o lucro auferido pelo prestador
e que, em razão disso, a Recorrente, agenciadora da mão de obra temporária, deve
pagar tributo calculado sobre a taxa de agenciamento, a remuneração e, ainda, os
encargos sociais  cabíveis aos trabalhadores  temporários,  pugnando, ao final,  pela
manutenção do Decisum.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, por não configurar
quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC de 2015.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

A Apelante ajuizou a presente Ação Anulatória de Débito Fiscal por entender
que a diferença do ISSQN cobrada por meio do Auto de Infração nº 5026/05 deveria
ter como base de cálculo somente a comissão do agenciamento de mão de obra, e
não  os  salários  e  encargos  sociais  dos  empregados  temporários  contratados  pela
empresa tomadora dos serviços.

A  recente  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça1,  mantendo
1 PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO
NÃO CONFIGURADA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN.
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. BASE DE CÁLCULO. PREÇO DO SERVIÇO.
ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. INTELIGÊNCIA
DA EFICÁCIA DO ART. 543-C DO CPC. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. Se a relação entre empresa e mão de
obra é regida pela Lei 6.019/1974, o ISS incide sobre prestação de serviços, e não apenas sobre taxa
de agenciamento. 3. Entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.138.205/PR, sob o rito do
art. 543-C do CPC/1973. 4. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1687521/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 10/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE
OBRA  -  OGMO.  INCIDÊNCIA  DO  ISSQN  SOBRE  A  TAXA  DE  ADMINISTRAÇÃO.  LEI
MUNICIPAL N. 3.998/1993. NECESSIDADE DE EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA
280/STF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA. ANÁLISE DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.  SÚMULA  7/STJ.  JUNTADA  TARDIA  DO  INTEIRO  TEOR  DO
ACÓRDÃO  PARADIGMA  OU  DO  REPOSITÓRIO  DE  JURISPRUDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.  NÃO COMPROVAÇÃO  DO  DISSÍDIO.  […].  2.  Quanto  à  incidência  de
ISSQN na intermediação de mão de obra, cabe destacar que a orientação deste Tribunal Superior a
respeito de tema análogo ao dos autos, firmada sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido de que
ora tal tributo deve incidir somente sobre a taxa de administração, ora sobre referido valor, acrescido
do  valor  da  mão  de  obra  (REsp  1.138.205/PR,  Rel.  Ministro  Luiz  Fux,  Primeira  Seção,  DJe



entendimento firmado no julgamento do REsp 1138205, datado do ano de 2009, sob
o rito de Recursos Repetitivos2, é no sentido de que as empresas que atuam apenas
como  intermediárias  do  contratante  da  mão  de  obra  e  do  terceiro  inserido  no
mercado de trabalho deverão pagar ISSQN incidente sobre a taxa de agenciamento
por elas percebidas, enquanto que as sociedades que prestam o próprio serviço de
terceirização nos  termos do art.  4º,  da Lei  nº  6.019/743,  fornecendo empregados
temporários a elas vinculados, deverão adimplir tributo calculado sobre o preço total
do serviço, incluindo a taxa de agenciamento, os salários e os encargos sociais dos
trabalhadores.

No caso dos autos, o Contrato Social da Apelante, f. 58/60, e os diversos

1º/2/2010). 3. Nesse precedente, ficou assentado que "as empresas de mão de obra temporária podem
encartar-se em duas situações, em razão da natureza dos serviços prestados: (i) como intermediária
entre o contratante da mão de obra e o terceiro que é colocado no mercado de trabalho; (ii) como
prestadora  do  próprio  serviço,  utilizando  de  empregados  a  ela  vinculados  mediante  contrato  de
trabalho". Na primeira situação, o ISS incide "apenas sobre a taxa de agenciamento, que é o preço do
serviço pago ao agenciador, sua comissão e sua receita, excluídas as importâncias voltadas para o
pagamento dos salários e encargos sociais dos trabalhadores". Na segunda situação, "se a atividade de
prestação  de  serviço  de  mão de  obra  temporária  é  prestada  através  de  pessoal  contratado  pelas
empresas de recrutamento, resta afastada a figura da intermediação, considerando-se a mão de obra
empregada na prestação do serviço contratado como custo do serviço, despesa não dedutível da base
de cálculo do ISS". Consoante consignado naquele recurso especial repetitivo, para "o enquadramento
legal tributário faz mister o exame das circunstâncias fáticas do trabalho prestado, delineadas pela
instância ordinária, para que se possa concluir pela forma de tributação". […]. (REsp 1386402/ES,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017)

2 TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C,  DO  CPC.  IMPOSTO  SOBRE  SERVIÇOS  DE  QUALQUER  NATUREZA  ?  ISSQN.
AGENCIAMENTO  DE  MÃO-DE-OBRA  TEMPORÁRIA.  ATIVIDADE-FIM  DA  EMPRESA
PRESTADORA  DE  SERVIÇOS.  BASE  DE  CÁLCULO.  PREÇO  DO  SERVIÇO.  VALOR
REFERENTE AOS SALÁRIOS E AOS ENCARGOS SOCIAIS. 1. A base de cálculo do ISS é o
preço do serviço, consoante disposto no artigo 9°, caput, do Decreto-Lei 406/68. 2. As empresas de
mão-de-obra temporária podem encartar-se em duas situações, em razão da natureza dos serviços
prestados: (i) como intermediária entre o contratante da mão-de-obra e o terceiro que é colocado no
mercado  de  trabalho;  (ii)  como  prestadora  do  próprio  serviço,  utilizando  de  empregados  a  ela
vinculados mediante contrato de trabalho. 3. A intermediação implica o preço do serviço que é a
comissão, base de cálculo do fato gerador consistente nessas "intermediações". 4. O ISS incide, nessa
hipótese, apenas sobre a taxa de agenciamento, que é o preço do serviço pago ao agenciador, sua
comissão e sua receita, excluídas as importâncias voltadas para o pagamento dos salários e encargos
sociais dos trabalhadores. Distinção de valores pertencentes a terceiros (os empregados) e despesas
com a prestação. Distinção necessária entre receita e entrada para fins financeiro-tributários. 5. A
exclusão da despesa consistente na remuneração de empregados e respectivos encargos da base de
cálculo do ISS, impõe perquirir a natureza das atividades desenvolvidas pela empresa prestadora de
serviços. Isto porque as empresas agenciadoras de mão-de-obra, em que o agenciador atua para o
encontro das partes, quais sejam, o contratante da mão-de-obra e o trabalhador, que é recrutado pela
prestadora na estrita medida das necessidades dos clientes, dos serviços que a eles prestam, e ainda,
segundo as especificações deles recebidas, caracterizam-se pelo exercício de intermediação, sendo
essa a sua atividade-fim. 6. Consectariamente, nos termos da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974, se a
atividade de prestação de serviço de mão-de-obra temporária é prestada através de pessoal contratado
pelas empresas de recrutamento, resta afastada a figura da intermediação, considerando-se a mão-de-
obra empregada na prestação do serviço contratado como custo do serviço, despesa não dedutível da
base de cálculo do ISS. […]. 7. Nesse diapasão, o enquadramento legal tributário faz mister o exame
das circunstâncias fáticas do trabalho prestado, delineadas pela instância ordinária, para que se possa
concluir pela forma de tributação. 8. In casu, na própria petição inicial, a empresa recorrida procede
ao seu enquadramento legal, in verbis: "Como demonstra seu contrato social (documento anexo), a
Impetrante tem como objetivo societário a locação de mão-de-obra temporária, na forma da Lei nº
6.019/74. Em contraprestação a essa terceirização, conforme cópia exemplificativa de contrato em
anexo  (documento  anexo),  as  empresas  contratantes  ou  tomadoras  de  seus  serviços  realizam  o
pagamento da remuneração do trabalhador terceirizado e o pagamento do spread da Impetrante, qual
seja,  a  chamada taxa  de  administração,  conforme cópia  exemplificativa  de  nota  fiscal  em anexo
(documento  anexo).  Entretanto,  por  inconveniência  contábil  e  exigência  ilegal  do  Fisco,  está
"autorizada"  a  somente  emitir  uma  nota  fiscal  para  receber  os  seus  serviços,  onde  a  taxa  de
administração, despesas e remuneração do terceirizado são pagas de forma conjunta." 9. O Tribunal a



contratos de prestação de serviços de alocação de mão de obra firmados perante as
tomadoras de serviços, f. 69/129, atestam que ela não atua como mera intermediária,
mas como a própria fornecedora dos trabalhadores temporários, a ela vinculados,
devendo, dessa forma, o ISSQN recair sobre a taxa de agenciamento, os salários e os
encargos sociais a eles cabíveis, nos mesmos termos apurados pelo Auto de Infração
objeto da lide, f. 131/135. 

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 20 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão o Excelentíssimo Procurador de Justiça Dr.
José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

quo, a seu turno, assentou que: "Para melhor esclarecer a questão faz-se necessário definir a relação
jurídica e as partes envolvidas. 11. Verifica-se, pois, que existe a empresa tomadora do serviço de
mão-de-obra, a empresa prestadora agenciadora do serviço de mão-de-obra e o trabalhador que irá
prestar o serviço. 12. Em decorrência disso, existe também um contrato entre a empresa tomadora do
serviço  e  a  empresa  agenciadora,  bem  como entre  a  empresa  agenciadora  e  trabalhador.  Nesse
sentido, a empresa agenciadora, no caso a apelada, irá determinar ao trabalhador que execute um
determinado  trabalho,  sendo  que  ele  será  remunerado  pela  execução  da  tarefa.  Dessa  forma,  a
empresa  agenciadora  de  mão-de-obra  recebe  a  taxa  de  administração  e  o  reembolso  do  valor
concernente à remuneração do trabalhador,  da empresa tomadora do serviço. 13. Assim, o único
serviço que a empresa agenciadora de mão-de-obra presta é o de indicar uma pessoa (trabalhador)
para  a  execução  do  trabalho  e  a  remuneração  bruta  é  o  pagamento  que  recebe  (taxa  de
administração)."  10.  Com  efeito,  verifica-se  que  o  Tribunal  incorreu  em  inegável  equívoco
hermenêutico, porquanto atribuiu, à empresa agenciadora de mão-de-obra temporária regida pela Lei
6.019/74, a condição de intermediadora de mão-de-obra, quando a referida lei estabelece, in verbis:
"Art. 4º - Compreende-se como empresa de trabalho temporário a pessoa física ou jurídica urbana,
cuja atividade consiste em colocar à disposição de outras empresas, temporariamente, trabalhadores,
devidamente qualificados, por elas remunerados e assistidos. (...) Art. 11 - O contrato de trabalho
celebrado entre empresa de trabalho temporário e cada um dos assalariados colocados à disposição de
uma  empresa  tomadora  ou  cliente  será,  obrigatoriamente,  escrito  e  dele  deverão  constar,
expressamente, os direitos conferidos aos trabalhadores por esta Lei. (...) Art. 15 - A Fiscalização do
Trabalho poderá exigir da empresa tomadora ou cliente a apresentação do contrato firmado com a
empresa de trabalho temporário, e, desta última o contrato firmado com o trabalhador, bem como a
comprovação do respectivo recolhimento das contribuições previdenciárias.  Art.  16 - No caso de
falência  da  empresa  de  trabalho  temporário,  a  empresa  tomadora  ou  cliente  é  solidariamente
responsável  pelo  recolhimento  das  contribuições  previdenciárias,  no  tocante  ao  tempo em que o
trabalhador esteve sob suas ordens, assim como em referência ao mesmo período, pela remuneração e
indenização previstas nesta Lei.  (...) Art. 19 - Competirá à Justiça do Trabalho dirimir os litígios
entre as empresas  de serviço temporário e seus trabalhadores." 11. Destarte,  a empresa recorrida
encarta  prestações  de  serviços  tendentes  ao  pagamento  de  salários,  previdência  social  e  demais
encargos trabalhistas, sendo, portanto, devida a incidência do ISS sobre a prestação de serviços, e não
apenas sobre a taxa de agenciamento. 12. Recurso especial do Município provido, reconhecendo-se a
incidência do ISS sobre a taxa de agenciamento e as importâncias voltadas para o pagamento dos
salários  e  encargos  sociais  dos  trabalhadores  contratados  pelas  prestadoras  de  serviços  de
fornecimento de mão-de-obra temporária (Lei 6.019/74). Acórdão submetido ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1138205/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)

3 Art. 4º - Compreende-se como empresa de trabalho temporário a pessoa física ou jurídica urbana,
cuja atividade consiste em colocar à disposição de outras empresas, temporariamente, trabalhadores,
devidamente qualificados, por elas remunerados e assistidos.


