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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.

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,
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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 etc.

Cuida-se  de  Apelação  Cível interposta  por Oi  Móvel  S/A
(sucessora  por  incorporação  de  TNL  PCS  S/A), inconformado  com  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 suas razões, o apelante alega que o ISSQN é devido no local
da sede do estabelecimento prestador do serviço ou, na sua ausência, no local
do  domicílio  do  prestador,  conforme  se  extrai  do  art.  3º  da LC  116/03,
impedindo que ela venha a ser considerada como sujeito passivo em virtude de
prestação  de  serviços  efetivada  por  estabelecimentos  fora  do  território  do
Município  de  João  Pessoa,  principalmente  quando  demonstrado  o  devido
recolhimento  do  tributo  pelas  prestadoras  de  serviço  em  seus  respectivos
Municípios.

Assevera,  por  fim,  que  a  prática  reiterada  das  cobranças  de
ISSQN pelo Município  de João Pessoa sem considerar  o local  da sede da
prestadora de serviços para fins de fixação da competência tributária acarreta
na bitributação, sendo vedado pelo ordenamento jurídico.

Por  fim,  pugnou  pelo  provimento  do  apelo  e  consequente
procedência dos Embargos.

Às  fls.  452/461,  contrarrazões  apresentadas pelo  Município  de
João Pessoa,  arguindo, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso
em virtude da reiteração dos argumentos apresentados na inicial. No mérito,
pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça não se
manifestou sobre a contenda, alegando estar ausente o interesse público que
tornasse necessária a intervenção do Parquet (fls. 468/469).

É o relatório.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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Decido.

Inicialmente,  insta  esclarecer  que  ao  presente  caso  serão
aplicadas as disposições processuais inerentes ao diploma estabelecido na Lei
nº  5.869/73,  tendo  em  vista  que  os  atos  jurídicos  processuais  (Sentença)
tiveram seus efeitos consumados ainda sob a égide do regramento anterior,
mesmo que esta decisão seja proferida na vigência da Lei nº 13.105/20151,
privilegiando as disposições de direito intertemporal estabelecidas em seu art.
14 e 1.046, bem como os axiomas constantes no art. 1º da nova lei processual,
art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

De plano, rechaço a preliminar aventada pelo Município de João
Pessoa para o recurso apelatório não fosse conhecido.

No caso, ainda que haja a repetição dos argumentos deduzidos
na  inicial,  a  tese  recursal  exposta  pelo  apelante  combate  exatamente  a
fundamentação  da  sentença  a  qual  pretende  ver  reformada,  não  havendo
afronta ao princípio da dialeticidade.

Assim, sem mais delongas, conheço da Apelação interposta por
Oi Móvel S/A, passando a análise de suas razões.

Infere-se dos autos que o Município de João Pessoa promoveu
a Execução Fiscal de débito constante na Dívida Ativa, relativamente ao não
recolhimento  de  ISS  de  terceiro, multa  e  correção  monetária referente  ao
período  compreendido  entre  janeiro  do  exercício  financeiro  de  2005  a
dezembro do exercício de 2006, em face de TNL PCS S/A.

A tributação à executada se baseou no regime de substituição
tributária  referente  ao  tomador  de  serviços  que  permitem  a  execução  das
atividades  por  prestador  de  fora  da  localidade  não  inscrito  no  órgão  fiscal
competente, na esteira do que dispõe o art. 39, XII, da LC 02/91 do Município
de João Pessoa.

A sentença  rejeitou  os  embargos  com  base  na  legalidade  da
autuação realizada pelo  Município,  destacando os aspectos  concernentes  à
substituição tributária do tomador de serviços sem inscrição no órgão oficial.

As razões expostas na apelação pretendem atribuir ao município
em que é sediado o prestador de serviços a competência para efetuar a exação
do imposto, destacando, ainda, que o pagamento do tributo pelas prestadoras
de serviço em seus respectivos municípios revela a ocorrência da bitributação
por parte do Município de João Pessoa.

1 O prazo de vacatio legis (art. 1.045 do CPC/2015) foi de um ano, sendo a lei publicada em 17/03/2015.  O termo
final do prazo contado em ano é dia 17/03/2016. Inclui-se o último dia do prazo na contagem por força do art. 8º, §
1º, da Lei Complementar nº. 95/98, que regula a elaboração, redação, alteração e consolidação das lei brasileiras.
Logo, a entraga em vigor se dá no dia subsequente ao fim do prazo de vacância, qual seja o dia 18/03/2016.
Nesse sentido o Enunciado Administrativo nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão administrativa do dia 2
de março de 2016.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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A sentença  deve  ser  mantida  em  todos  os  seus  termos,  não
carecendo de grandes discussões.

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.

Por sua vez, 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, senão vejamos:

Art.  6o  Os  Municípios  e  o  Distrito  Federal,  mediante  lei,
poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo
crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador
da  respectiva  obrigação,  excluindo  a  responsabilidade  do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do
cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive
no que se refere à multa e aos acréscimos legais.

§  1o  Os  responsáveis  a  que  se  refere  este  artigo  estão
obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa
e  acréscimos  legais,  independentemente  de  ter  sido
efetuada sua retenção na fonte. [...]

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, in verbis:

Art.  39.  São  responsáveis  pelo  pagamento  do  imposto,
qualificados como substitutos tributários: 
[…] XII  - os que permitirem em seus estabelecimentos ou
domicílios  exploração  de  atividade  tributável  sem  estar  o
prestador  do  serviço  inscrito  no  órgão  fiscal  competente,
pelo imposto devido por esta atividade;

Há  de  ser  ressaltado,  ainda,  a  efetiva  previsão  no  Código
Tributário  Nacional  sobre  a  possibilidade  de  atribuição  a  terceiro  para  o
recolhimento do tributo:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação tributária principal é a
pessoa  obrigada  ao  pagamento  de  tributo  ou  penalidade
pecuniária.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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Parágrafo único — O sujeito passivo da obrigação principal
diz-se: 
I- contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a
situação que constitua o respectivo fato gerador; 
II-  responsável,  quando,  sem  revestir  a  condição  de
contribuinte,  sua  obrigação  decorra  de  disposição
expressa de lei. 

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode
atribuir  de modo expresso a responsabilidade pelo crédito
tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo
do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
(Grifei).

O auto de infração e a consequente inscrição na dívida ativa se
basearam  justamente  na  prestação  de  serviços  oriundas  das  empresas
Casaquatro Marketing Promocional e Datacarioca Locação&Serviços Ltda,  as
quais são sediadas em outros estados da federação e não estavam inscritas na
receita municipal à época das prestações de serviço.

Assim,  a  conduta  do  fisco  municipal  em  atribuir  a
responsabilidade pelo imposto devido ao tomador dos serviços se baseou na
estrita legalidade prevista na Constituição Federal, Lei Complementar 116/03,
além da Lei Complementar Municipal 20/1991, inexistindo elementos nos autos
que possam amparar as razões expostas no apelo.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a
matéria:

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  ISSQN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL. SÚMULA
280/STF.
1. A agravante, tomadora de serviços, defende a tese de que
não é responsável tributária porque o art. 5º da LC 116/2003
expressamente  define  que  contribuinte  do  ISSQN  é  o
prestador de serviço.
2.  O  art.  6º  da  LC  116/2003,  entretanto,  autoriza  os
Municípios e o DF a elegerem, mediante lei, terceiros como
responsáveis  tributários,  desde  que  vinculados  ao  fato
gerador da respectiva obrigação.
3.  O  Tribunal  de  origem,  com  base  no  acima  exposto,
concluiu  que o  ente  municipal  editou a  Lei  2.405/2003,  a
qual atribuiu diretamente, por meio do seu art. 6º, § 2º, II, a
responsabilidade à tomadora do serviço, mediante retenção
e posterior recolhimento.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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4. A solução da lide, portanto, demanda interpretação de lei
local,  o que inviabiliza a discussão no âmbito do Recurso
Especial.
Aplicação da Súmula 280/STF.
5. Agravo Regimental não provido.
(AgRg  no  AREsp  351.301/ES,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em  10/12/2013,
DJe 06/03/2014)

A título de ilustração, colaciono julgado similar analisado por esta
Egrégia Corte de Justiça:

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO
DE AUTO DE INFRAÇÃO - ISS - DESCUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO  TRIBUTÁRIA  -  IMPROCEDÊNCIA  DA
DEMANDA  -  IRRESIGNAÇÃO  DA  PARTE  AUTORAL  -
ALEGAÇÃO  DE  FALTA  DE  PREVISÃO  EXPRESSA  -
INOCORRÊNCIA - BIS IN IDEM - DESCARATERIZAÇÃO -
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO  FATO
CONSTITUTIVO  DO  DIREITO  DO  AUTOR  -  LAUDO
PERICIAL CONTÁBIL EM CONSONÂNCIA COM O VALOR
COBRADO - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PREVISTA EM
LEI DE REGÊNCIA - PRECEDENTES - SENTENÇA COM
ACERTO E JUSTIÇA - MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE -
INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC - NEGATIVA
DE SEGUIMENTO.  -  O  art.  39  da  Lei  Complementar  do
Município de João Pessoa não paira a menor dúvida acerca
da intenção do legislador em instituir a substituição tributária
para  o  ISS,  para  determinados  serviços,  tomados  ou
intermediados,  em  geral  por  pessoas  jurídicas,  cuja
atividade  empresarial  possui  terceirização.  -  O  Código
Tributário Nacional rege a questão da substituição fiscal da
seguinte  forma:  Art.  128.  Sem prejuízo  do disposto  neste
capítulo,  a  lei  pode  atribuir  de  modo  expresso  a
responsabilidade  pelo  crédito  tributário  a  terceira  pessoa,
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo
a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em
caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida
obrigação. O auto de infração lavrado por agente fiscal no
exercício do seu mister goza de presunção de veracidade,
que pode ser afastada por meio de prova cabal, a cargo do
interessado. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de
veracidade  do  auto  de  infração,  se  o  autor  não  se
desincumbe do ônus que sobre si recai de comprovar o fato
constitutivo do seu direito (art. 333, I, cpc). 2. Provimento do
apelo.  (TJPB;  APL  0000094-75.2012.815.0731;  Segunda
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Onaldo  Rocha  de
Queiroga; DJPB 15/06/2015; Pág. 12).
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00174734620058152001,  -  Não  possui  -,  Relator  DES.
JOSE AURELIO DA CRUZ , j. em 22-09-2015)

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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Por  fim,  em  virtude  da  presunção  de  liquidez  e  certeza  da
Certidão da Dívida Ativa,  não trazendo o embargante elementos factíveis  a
desconstituí-la, impossível  a sua desconstituição. Na verdade, verifica-se que
as afirmações do recorrente são vagas e sem o mínimo de substrato apto a
modificar o entendimento consolidado na sentença.

Ante o exposto, com base no art. 557, caput, do CPC/73 (vigente
à  época  da  publicação  da  sentença  e  da  interposição  do  apelo),  nego
seguimento à Apelação, mantendo incólume todos termos da decisão.

Publique-se.

Intime-se.

João Pessoa, 25 de agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
Relator
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