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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DO DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº . 0006914-43.2014.815.0181
ORIGEM               : 5ª Vara da Comarca de Guarabira
RELATOR : Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos 
APELANTE : Indústria de Confecção Rotas Ltda
ADVOGADOS      : Carlos Alberto Silva de Melo – OAB/PB 12.381
APELADO : Município de Guarabira
PROCURADOR   : Jader Soares Pimentel – OAB/PB 770
                               José Gouveia Lima Neto – OAB/PB 16.548

CONSTITUCIONAL  E  TRIBUTÁRIO  –
Apelação  Cível  -    Ação  anulatória  de
lançamento tributário com pedido de tutela
antecipada -  .Fornecimento de fardamento
e  gorros  para  aeronáutica  –  Tecido
fornecido pelo tomador - ISSQN – Previsão
de incidência – Desprovimento.

- É entendimento jurisprudencial que  o ISS
não  incide  nas  operações  de
industrialização sob encomenda de bens e
produtos  que  serão  utilizados  como
insumos em processo de industrialização ou
de circulação de mercadoria, pois incidiria o
ICMS.  No  entanto,  quando  o  produto
industrializado  sob  encomenda  for
destinado  para  uso  da  própria  empresa
encomendante  na  qualidade  de
consumidora final, incidirá o ISS. 

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,
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A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Tribunal  de  Justiça,  à  unanimidade,  negar provimento  ao  recurso  de
apelação, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

INDÚSTRIA  DE  CONFECÇÃO  ROTA`S
LTDA ingressou com ação anulatória de lançamento tributário com pedido de
tutela antecipada em face do MUNICÍPIO DE GUARABIRA.

Em sentença exarada às fls. 87/89, o MM.
Juiz  “a  quo”  julgou improcedente o  pedido,  nos termos do art.  487,  I,  do
NCPC, por entender que o fato praticado pelo autor se amolda ao item 14.09
da LC 116/03, sendo a incidência do ISSQN devida. Condenou a parte autora
no pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa. Sem custas.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso
de  apelação  às  fls.  92/102,  aduzindo  que  o  STF  julgou  a  ADIn  nº
4389/MC/DF, de relatoria do ex-ministro Joaquim Barbosa em que o mesmo
considerou  constitucional  a  incidência  do  ICMS para  os casos  em que o
estabelecimento  encomendante  contrata  a  industrialização  de  um
determinado produto por outro estabelecimento industrializador. No mesmo
sentido,  decidiu o STJ.  Assim, asseverou que a referida sentença não se
encontra em consonância com os ditames jurisprudenciais elencados pelos
Tribunais  Superiores,  onde  os  mesmos  já  pacificaram entendimento  pela
incidência do ICMS no referido fato gerador.

Afirmou  que  está  no  meio  da  cadeia
econômica da fabricação do produto, ou seja, a mesma apenas faz com que
os insumos fornecidos pela encomendante sejam transformados em produtos
que agreguem valor à matéria-prima fornecida pela própria encomendante,
sendo, tida como mercadoria, onde será passível a incidência do ICMS.

Dessa  forma,  pugnou  pela  reforma  da
sentença, a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos
autorais.

Devidamente  intimada,  a  parte  ré
apresentou contrarrazões às fls. 174/176, aduzindo que no presente caso o
apelante  fabrica  fardamentos  e  gorros  para  a  aeronáutica,  mediante  o
fornecimento de insumo pelo usuário final,  sendo manifestamente devida a
cobrança do ISSQN, pela previsão na lista da LC 116/2003.
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Instada  a  se  manifestar,  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  do  recurso,  sem
manifestação de mérito (fls.183).

É o que interessa a relatar.

V O T O

“In  casu  sub judice”,  o  cerne  da  questão
cinge-se em saber se é possível a incidência do ISSQN no fato gerador em
questão, ou seja, na fabricação de fardamentos e gorros pelo autor para a
Aeronáutica, mediante o fornecimento de insumos pelo usuário final.

Certo é que a Constituição Federal de 1988
destinou a cada ente público a competência para exigir impostos com base
nos  seguintes  critérios:  industrial  (União  Federal),  comercial  (Estados  e
Distrito Federal) e prestação de serviços (Municípios e Distrito Federal). Essa
situação  acaba  por  vezes  gerando  conflitos  entre  os  entes  tributantes.  A
industrialização por encomenda é uma das espécies de operações que dá
ensejo a muitas discussões.

A  industrialização  sob  encomenda  é  a
operação pela qual um estabelecimento encomendante remete insumos para
industrialização por outro estabelecimento denominado industrializador,  que
realiza a industrialização por conta e ordem do encomendante. Os Municípios,
em  geral,  entendem  que  nessas  operações  incide  o  ISS,  já  os  Estados
apontam que deve incidir o ICMS.

A confusão  se  deve  ao  fato  de  que  em
determinadas situações é difícil afirmar com segurança se uma operação é de
prestação de serviços ou de circulação de mercadoria.

Anteriormente,  o  Superior  Tribunal  de
Justiça entendia que qualquer operação de industrialização por encomenda
elencada na Lista de serviços da LC 116/2003 caracterizaria como prestação
de serviço, fato jurídico tributável pelo ISS, não se enquadrando nas hipóteses
de ICMS.

No entanto,  na  ADI  4389,  de relatoria  do
Ministro Joaquim Barbosa e julgado em 13/04/2011, analisando as operações
de industrialização por encomenda de embalagens personalizadas destinadas
à integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização
ou  de  circulação  de  mercadoria,  o  STF  decidiu  que  quando  um
estabelecimento  encomendante  contrata  a  industrialização  de  um
determinado produto por outro estabelecimento industrializador, incidirá ICMS
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se o produto resultante da industrialização sob encomenda for ser utilizado
como insumo, ou comercializado pelo estabelecimento encomendante. Veja-
se:

CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO.  CONFLITO
ENTRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA  E  IMPOSTO  SOBRE  OPERAÇÃO  DE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS
DE  COMUNICAÇÃO  E  DE  TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. PRODUÇÃO
DE  EMBALAGENS  SOB  ENCOMENDA  PARA
POSTERIOR  INDUSTRIALIZAÇÃO  (SERVIÇOS
GRÁFICOS).  AÇÃO  DIRETA  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  AJUIZADA  PARA  DAR
INTERPRETAÇÃO CONFORME AO O ART. 1º, CAPUT
E  §  2º,  DA  LEI  COMPLEMENTAR  116/2003  E  O
SUBITEM  13.05  DA  LISTA  DE  SERVIÇOS  ANEXA.
FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO ICMS E NÃO DO ISS.
MEDIDA CAUTELAR  DEFERIDA.  Até  o  julgamento
final  e  com eficácia  apenas  para  o  futuro  (ex  nunc),
concede-se medida cautelar para interpretar o art.  1º,
caput e § 2º, da Lei Complementar 116/2003 e o subitem
13.05 da lista de serviços anexa, para reconhecer que o
ISS não incide sobre operações de industrialização por
encomenda de embalagens, destinadas à integração ou
utilização  direta  em  processo  subseqüente  de
industrialização  ou  de  circulação  de  mercadoria.
Presentes  os  requisitos  constitucionais  e  legais,
incidirá  o  ICMS.
(ADI 4389 MC, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA,
Tribunal  Pleno,  julgado  em  13/04/2011,  PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 24-05-2011 PUBLIC
25-05-2011 RDDT n. 191, 2011, p. 196-206 RT v. 100, n.
912, 2011, p. 488-505) 

Posteriormente,  o  STJ  ao  apreciar  a
questão de industrialização por encomenda de um determinado produto por
outro estabelecimento industrializador, incidirá o ICMS se o produto resultante
da  industrialização  sobe  encomenda  for  utilizado  como  insumo,  ou
comercializado pelo estabelecimento encomendante. Observe-se:

TRIBUTÁRIO.  PROCESSUAL  CIVIL.  SERVIÇOS  DE
COMPOSIÇÃO  GRÁFICA.  CONFECÇÃO  DE
CARTÕES MAGNÉTICOS PERSONALIZADOS E SOB
ENCOMENDA.  NÃO  INCIDÊNCIA  DE  ICMS.  NÃO
APLICAÇÃO  DO  ENTENDIMENTO  DO  STF  NA
MEDIDA  CAUTELAR  NA  ADI  4389.  SITUAÇÕES
FÁTICAS  DISTINTAS.  ANÁLISE  DE  DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.  IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO STF.

1.  Nos  termos  do  art.  535  do  CPC,  os  embargos
declaratórios  somente  são  cabíveis  para  modificar  o
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julgado  que  se  apresentar  omisso,  contraditório  ou
obscuro,  bem como para  sanar  possível  erro  material
existente no acórdão, o que não aconteceu no caso dos
autos.

2. No julgamento da medida cautelar na ADI 4389, o STF
reconheceu a não incidência do ISS sobre operações de
industrialização  por  encomenda  de  embalagens
destinadas à integração ou utilização direta em processo
subsequente  de  industrialização  ou  de  circulação  de
mercadoria.

3. A incidência do ICMS só ocorrerá nos casos em que a
produção  de  embalagens,  etiquetas  sob  encomenda
(personalizada) seja destinada a subsequente utilização
em processo de industrialização ou posterior circulação
de mercadoria, o que não é o caso dos autos.

4.  In casu,  trata-se de produção de cartões magnéticos
sob encomenda para uso próprio da empresa. No caso, a
embargada atua como consumidora final,  ou seja,  tais
cartões  não  irão  fazer  parte  de  futuro  processo  de
industrialização ou comercialização. Incide, portanto, o
ISS nos termos do que restou determinado pela  Primeira
Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.092.206/SP, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao rito dos recursos
respetivos,  nos  termos  do  art.  543-C  do  CPC  e  da
Resolução 8/2008 do STJ.

5.  Não  cabe  ao  STJ  analisar  suposta  violação  de
dispositivos  constitucionais,  mesmo  a  título  de
prequestionamento,  sob  pena  de  usurpação  da
competência do STF.

Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl  no  AgRg  no  AREsp  103.409/RS,  Rel.  Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado
em 12/06/2012, DJe 18/06/2012)

Verifica-se,  que  no  caso  citado  acima,  o
STJ deixou claro que o caso em análise se tratava de outra hipótese da ADI
4389, qual seja, industrialização de produto por encomenda para ser utilizado
pela própria empresa.  E como o produto encomendado não seria utilizado
como insumo ou mercadoria, concluiu que seria caso de incidência do ISS. 

Dessa  forma,  conclui-se  que  o  ISS  não
incide nas operações de industrialização sob encomenda de bens e produtos
que serão utilizados como insumos em processo de industrialização ou de
circulação de mercadoria, pois incidiria o ICMS. No entanto, quando o produto
industrializado sob encomenda for  destinado para uso da própria empresa
encomendante na qualidade de consumidora final, incidirá o ISS. 

No  caso  em  questão,  o  autor  fabrica
fardamentos  e  gorros  para  a  Aeronáutica,  mediante  o  fornecimento  de
insumos pelo usuário final.
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A Lei Complementar nº 116/03, que regula
os serviços submetidos ao ISS, dispõe que dentre os serviços que incidem o
ISS,  está  no  item  14.09,  “a  alfaiataria  e  costura,  quando  o  material  for
fornecido pelo usuário final”.

Desse  modo,  vê-se  que  o  produto
fabricado  pelo  autor,  qual  seja,  fardamentos  e  gorros,  mediante  o
fornecimento de insumo pela Aeronáutica, são destinados para uso da própria
empresa  na  qualidade  de  consumidora  final,  não  sendo  utilizado  como
insumos em processo de industrialização ou de circulação de mercadorias,
devendo, pois, incidir o ISS.

Por  todo  o  exposto,  NEGA-SE
PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo na íntegra a r. sentença.

Tratando-se  de  recurso  interposto  contra
decisão publicada já sob a égide do novo Código de Processo Civil, impõe-se
a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, a teor do § 11, de
seu art. 85, do NCPC. Assim, elevo o valor dos honorários advocatícios para
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos (relator), o Exmo Des. Luís Silvio Ramalho Junior  e
o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.  

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Francisco Antônio de Oliveira Sarmento, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 08 de agosto de 2017.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator

6


	A C Ó R D Ã O

