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AGRAVO  INTERNO  –  DECISÃO  QUE NEGOU
SEGUIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO
EXECUTADO/EMBARGANTE  – JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE  DE  TRIBUNAL  SUPERIOR  E  DESTA
EGRÉGIA  CORTE  DE  JUSTIÇA- POSSIBILIDADE  -
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC/73 -
PRINCÍPIOS  DA  CELERIDADE  E  DA ECONOMIA
PROCESSUAL -  MATÉRIA  DE  FUNDO –  ISSQN  -
RESPONSABILIDADE  TRIBUTÁRIA DO  TOMADOR  DE
SERVIÇOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  EM SEU
ESTABELECIMENTO EFETUADA POR EMPRESAS NÃO
INSCRITAS  NO  ÓRGÃO  OFICIAL  MUNICIPAL  –
PREVISÃO  DA  CONDIÇÃO  DE  SUBSTITUTO
TRIBUTÁRIO COM BASE NO ART.  6º  DA LC 116/03  E
ART.  39,  XII,  DA  LC  MUNICIPAL  02/1991  –
RECOLHIMENTO  DO  TRIBUTO  PELA  TOMADORA DE
SERVIÇOS  – AGRAVO QUE NÃO TRAZ ARGUMENTOS
SUFICIENTES  A  MODIFICAR  OS  FUNDAMENTOS  DA
DECISÃO  MONOCRÁTICA  - DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

É  legitima a  aplicação  do  art.557,  caput,  do  CPC/73 nos
casos  em que  a  matéria  tratada  dos  autos  já  tenha  sido
objeto de análise reiterada pelos Tribunais Superiores.

A LC 116/03 estabelece, via de regra, o contribuinte como o
prestador  de serviços,  entretanto,  expressamente prevê a
possibilidade dos Municípios e do Distrito Federal atribuírem
a  terceiro  inerente  ao  fato  gerador  da  obrigação  a
responsabilidade pelo recolhimento do tributo em detrimento
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do  contribuinte,  sendo  os  responsáveis  obrigados  ao
recolhimento integral do imposto devido.

O Município de João Pessoa, por meio da LC 02/91 dispõe
sobre  a  responsabilidade  tributária  dos  tomadores  de
serviços  que  permitirem  em  seus  estabelecimentos  ou
domicílios a exploração de atividades por prestador que não
esteja  inscrito  no órgão oficial  competente,  atribuindo-o  a
condição de substituto tributário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Agravo  Interno (fls.  476/482)  interposto  por Oi
Móvel  S/A (sucessora  por  incorporação  de  TNL PCS  S/A) em  face  da
Decisão  Monocrática (fls.  471/474)  que  negou  seguimento à  Apelação
interposta  pelo  agravante, mantendo a   sentença proferida pelo Juízo da  2ª
Vara  de  Executivos  Fiscais  da  Capital  que,  nos  autos  dos  Embargos  à
Execução  opostos  em  face  do Município  de  João  Pessoa,  os  rejeitou,
extinguindo o processo com resolução de mérito, com base no art. 3º, da LC
116/03 c/c  art.  39 da Lei  Municipal  02/1991,  condenando o  embargante ao
pagamento dos honorários  advocatícios,  fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), na forma do art. 20, §4º, do CPC/73.

Em razões  recursais  do  agravo  interno,  a  empresa  funda  sua
pretensão  na impossibilidade da cobrança do ISSQN nos  casos em que a
empresa prestadora de serviços não possuir unidade econômica ou profissional
no local  da prestação, sendo legítimo para a tributação o local  da sede do
estabelecimento  prestador,  com  base  no  art.  3º  da  LC  116/2003  e  REsp
1.060.210/SC.

Retrata, ainda, a ausência de hipótese de substituição tributária
com base  no  art.  39,  XII,  da  LC  02/91,  tendo  em vista  que  as  empresas
prestadoras de serviço possuem sede em outros Municípios da federação, de
onde prestam o serviço à distância, inexistindo  necessidade de inscrição na
cidade de João Pessoa.

Ao final, requereu  a submissão da questão à Câmara Recursal,
dando-se provimento ao Agravo, reformando a decisão monocrática combatida.

Contrarrazões apresentadas  às  fls.492/495,  pugnando  pela
manutenção da decisão.

VOTO
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Em sede de Agravo Interno, postula  Oi Móvel S/A (sucessora
por incorporação de TNL PCS S/A) a reforma da decisão monocrática às fls.
471/474, alegando os pontos indicados no relatório acima.

A princípio,  esclareço  a  legitimidade  da  aplicação  do  art.  557,
caput, do CPC/73, nos casos em que a matéria tratada dos autos já tenha sido
objeto de análise reiterada pelos Tribunais Superiores e por esta Egrégia Corte
de Justiça.

A decisão  monocrática  combatida,  com base  na  jurisprudência
consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça,
afastou a pretensão do agravante no sentido de eximir-se da responsabilidade
tributária  inerente  ao  tomador  de  serviços  de  prestadoras  sem  unidade
econômica ou profissional no local da prestação.

De plano, ressalto a impossibilidade de  utilização do precedente
oriundo do STJ, o REsp 1.060.210/SC, pela simples constatação de que o caso
apreciado pelo Tribunal da Cidadania debruça-se sobre a apuração do local da
prestação de serviços e não a respeito a substituição tributária prevista para os
tomadores de serviço com base na legislação de regência.

Com  efeito,  embora  o  agravo  interno  confira  ao  relator  a
faculdade  de  se  retratar  monocraticamente  da  decisão  objeto  do  recurso,
entendo que,  in casu, o  decisum ora agravado deve ser mantido pelos seus
próprios fundamentos, razão pelo qual trago ao crivo deste órgão colegiado a
Ementa da decisão, nos exatos limites da interposição recursal, nos seguintes
termos:

“[...]
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– ISSQN –  REJEIÇÃO –  RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA  DO  TOMADOR  DE  SERVIÇOS  PELA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  EFETUADA  POR
EMPRESAS  NÃO  INSCRITAS  NO  ÓRGÃO  OFICIAL
MUNICIPAL  –  PREVISÃO  DA  CONDIÇÃO  DE
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO COM BASE NO ART. 6º DA
LC 116/03 E ART. 39, XII,  DA LC MUNICIPAL 02/1991 –
IMPOSTO DEVIDO PELA TOMADORA DE SERVIÇOS –
PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE DE
JUSTIÇA - APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC/73
- NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO.

A Constituição  Federal  estabelece  em  seu  art.  156,  II  a
competência  dos Municípios  e  do Distrito  Federal  para  a
instituição  de  impostos  sobre  os  serviços  de  qualquer
natureza  que  não  estejam  compreendidos  na  esfera  de
competência dos Estados relativos ao ICMS, prevendo sua
regulamentação por meio de Lei Complementar.
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A LC 116/03 estabelece, via de regra, o contribuinte como o
prestador  de serviços,  entretanto,  expressamente prevê a
possibilidade dos Municípios e do Distrito Federal atribuírem
a  terceiro  inerente  ao  fato  gerador  da  obrigação  a
responsabilidade pelo recolhimento do tributo em detrimento
do  contribuinte,  sendo  os  responsáveis  obrigados  ao
recolhimento integral do imposto devido.

O Município de João Pessoa, por meio da LC 02/91 dispõe
sobre  a  responsabilidade  tributária  dos  tomadores  de
serviços  que  permitirem  em  seus  estabelecimentos  ou
domicílios a exploração de atividades por prestador que não
esteja  inscrito  no órgão oficial  competente,  atribuindo-o  a
condição de substituto tributário.
[...]

Assim,  conforme  abordado  na  fundamentação  do  decisum
combatido, a  LC  02/91  do  Município  de  João  Pessoa  prevê  o  ônus  do
recolhimento do tributo por parte do tomador de serviços nos casos em que
ocorram em seus estabelecimentos ou domicílios a exploração de atividades
por prestador que não esteja inscrito no órgão oficial competente, atribuindo-o
a condição de substituto tributário.

Assim,  considerando  que  o  agravante  não  trouxe  nenhum
subsídio capaz de modificar a conclusão do  decisum agravado, que está em
consonância com as jurisprudências citadas, subsiste incólume o entendimento
nele esposado, não merecendo prosperar o presente recurso.

Frente ao exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da  Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão a Exmª. Drª. Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora
de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 05 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA
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