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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE  DO  DESEMBARGADOR JOÃO  ALVES  DA S ILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO Nº 0033916-33.2009.815.2001
RELATOR         : Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
01 APELANTE : Município de João Pessoa, representado por seu Procurador Geral, José

Vandalberto de Carvalho
02 APELANTE : Banco Bradesco S. A. (Adv. Ana Cláudia Sparapani)
APELADO        : Os mesmos

1ª APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. DECADÊNCIA
DO DIREITO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ISSQN  NÃO  RECOLHIDO.  PRAZO  INICIAL.  CTN,  ART.  173,  I.
AUTO  DE  INFRAÇÃO  LAVRADO  ANTES  DO  TERMO  FINAL,
PORÉM  JUNTADO  SOMENTE  APÓS  A  APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  INOVAÇÃO  RECURSAL.  MANIFESTAÇÃO
DO MAGISTRADO A QUO COM BASE NAS PROVAS EXISTENTES
NOS  AUTOS.  DESCONSIDERAÇÃO  DO  DOCUMENTO.
DECADÊNCIA AFERIDA COM BASE NA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Tendo a parte recorrente a oportunidade de juntar ao processo o
auto  de  infração  desde  o  início  do  feito,  descabe  considerar  tal
documento quando juntado após a sentença, ainda que seja apto a
demonstrar  a  pretensão  do  apelante,  sob  pena  de  supressão  de
instância.  Não considerado  o  documento,  a  decadência  deve  ser
aferida  com  base  nos  elementos  que  o  magistrado  prolator  da
sentença tinha nos autos, por ocasião da sentença. Desprovimento
do recurso.

2ª APELAÇÃO. NULIDADE DA CDA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE
REQUISITOS  ESSENCIAIS.  VÍCIOS  NÃO  DEMONSTRADOS.
ALEGAÇÃO  DE  QUE  OS  SERVIÇOS  NÃO  SE  AMOLDAM  À
HIPÓTESE  DE  INCIDÊNCIA  TRIBUTÁRIA.  AUSÊNCIA  DE
CÓPIA  DO  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  FISCAL.
CARÊNCIA PROVAS  DE  QUAIS  SERVIÇOS  FORAM  OBJETO
DA EXAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



Os elementos de validade da CDA devem ser aqueles indicados no
202, III, do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/802. Isto não quer
dizer, todavia, que a CDA deve trazer todas as minúcias apuradas e
expostas no processo administrativo que gerou o crédito tributário.
Constando as informações exigidas pela lei, não há que se falar em
vício  da CDA. Impossível lançar juízo de valor sobre a legalidade
da  cobrança  de  ISSQN  sobre  serviços  bancários  quando  a
instituição não traz aos autos cópia do processo administrativo em
que  estão  listados  os  serviços  e  as  informações  relativas  à
tributação.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto
do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 146.

Relatório

Trata-se  de  apelações  interpostas  contra  sentença  que  acolheu,
parcialmente, os embargos à execução opostos pelo Banco Bradesco S. A. em desfavor do
Município de João Pessoa.

Na sentença, o magistrado rejeitou as alegações de nulidade da CDA
e da execução, por suposta infração ao devido processo legal. Afastou, ainda, a prática de
cobrança indevida do ISS sobre determinados serviços, esclarecendo que o importa é a
natureza  do  serviço  e  não  a  nomenclatura  adotada  pelo  banco.  Por  fim,  declarou  a
decadência  do  direito  da  fazenda  municipal  quanto  ao  crédito  tributário  relativo  a
janeiro/1997, devendo a execução prosseguir quanto aos períodos inerentes a janeiro/1998
a junho/2001.

Inconformado,  recorre  o  município  alegando  não  ter  o  crédito
relativo a  janeiro/1997  sido  alcançado  pela  decadência.  Segundo defende,  o  direito  da
Fazenda Pública constituir o crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Argumenta que somente a partir de janeiro de 1998 começou a correr a prescrição.

Pede o provimento do recurso, a fim de rejeitar,  integralmente,  os
embargos à execução.

Por  outro  lado,  recorre  o  Banco  Bradesco  S.  A.  aduzindo  que  a
Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução é imprestável, uma vez que não preenche
os requisitos do art. 202, III, do CTN, bem assim do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80.

Aduz  que  a  CDA não  aponta  os  serviços  prestados  e  as  receitas



tributárias  que teria  deixado de  recolher,  bem assim o fundamento legal  da  exigência
tributária. Mais adiante, afirma que não lhe foi assegurado o devido processo legal e a
ampla defesa.

No mérito, garante que recolhe o ISSQN de acordo com a lista de
serviços contida na Lei Complementar nº 56/87, não havendo no referido rol qualquer item
que tenha deixado de recolher o imposto.

Afirma  que  utiliza  em  sua  contabilidade  (Plano  de  Contas  das
Instituições Financeiras) “diversas contas para escriturar receitas auferidas de atividades
tributáveis e não tributáveis pelo ISSQN sendo que a embargada entende que é devido
imposto sobre todas as contas, inclusive as não tributáveis”.

Sustenta  que o  município  vem exigindo  o  pagamento de  tributos
sobre atos ou procedimentos que fazem parte das atividades principais do banco e que
não se enquadram como prestação de serviços, já tributadas pelo IOF, bem como sobre
atividades não previstas na Lista de Serviços.

Garante  que  atividades  de  caráter  eminentemente  financeiro  ou
bancárias não poderiam ser tributadas pelo ISS. Aponta os serviços constantes nos itens 95
e 96 da Lei Complementar sujeitos à cobrança do imposto das instituições financeiras, bem
como contas que foram tributadas indevidamente.

Indica  que  a  lei  municipal  que  embasa  a  execução  infringe  o
princípio da legalidade, uma vez que atropela a Lei Complementar nº 56/87. Defende que
a lei municipal não pode ir além dos limites fixado pela referida norma, uma vez que a
lista de serviços tem natureza taxativa, não sendo possível ao município cobrar tributo
sem previsão legal. 

Adverte que como o imposto já foi totalmente recolhido, eventual
condenação sobre rubricas vinculadas à atividade meio, que já foram tributadas pelo IOF,
geram bitributação.

Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença
e acolher os embargos à execução na sua integralidade. 

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do
RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório. 

VOTO

1ª APELAÇÃO

Examino,  a  princípio,  o  recurso  manejado pelo  Município de João



Pessoa. Segundo argumenta, o crédito tributário referente ao mês de janeiro de 1997 não
teria sido alcançado pela decadência, uma vez que o início cômputo do prazo somente
teria ocorrido em janeiro do ano seguinte, no caso, 1998.

A pretensão  não  merece  prosperar.  Conforme  defende  o  próprio
recorrente, o termo inicial do prazo decadencial é o dia 01 de janeiro de 1998, conforme
disposto no art.  173 I,  do CTN1,  não havendo,  contra este  ponto,  discordância entre a
sentença e a argumentação do apelante.

De outro lado, o Município de João Pessoa alega que o termo final
ocorreu com a lavratura do auto de infração, que, segundo documento juntado com o
recurso, ocorreu em 16/04/2002 (fl. 76). Em que pese assistir razão ao apelante quanto ao
momento em que a decadência foi interrompida (lavratura do auto de infração), o fato é
que o documento somente foi acostado aos autos por ocasião da apelação, fato este que
impediu o magistrado de tomar conhecimento das alegações do apelante.

Note-se,  inclusive,  que  a  regra  é  a  não  admissão  de  juntada  de
documento com o recurso de apelação,  possibilidade esta  admitida somente quando a
parte  demonstra  a  impossibilidade  de  fazê-lo  em  momento  anterior,  garantindo-se,
impreterivelmente, o contraditório.

Este, todavia, não é o caso dos autos, na medida em que o documento
poderia ter sido juntado desde a execução, de modo que impossível atender à pretensão
do apelante, no sentido de ver reformada a sentença neste ponto. Acrescente-se, ainda, que
o  magistrado  examinou a  decadência  com os  elementos  que  estavam disponíveis  nos
autos, adotando a data de 30/03/2003, como a data em que o Município foi inscrita na
dívida ativa. Sobre o tema, transcreve-se julgado do TJRS:

“A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional,
adotada apenas quando envolver documento novo, nos termos do
art.  397  do  CPC,  ou  quando  a  parte  demonstrar  que  deixou  de
proceder à juntada anterior por motivo de força maior. Não é o caso
dos autos, devendo ser desconsiderado o documento juntado após
a prolação da sentença”.2 

“O momento para a  juntada  de  documentos  é,  em regra,  com a
petição inicial em relação ao autor. Impossibilidade de se conhecer
dos  documentos  trazidos  após  o  feito  já  estar  concluso  para
julgamento  neste  Tribunal,  sob  pena  de  supressão  de  instância,
mormente em não se tratando de documentos novos”.3 

1 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:  I - do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

2 TJ-RS - AC: 70056118474 RS , Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 28/11/2013, Décima Oitava Câmara
Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/12/2013

3 TJ-RS - AC: 70058898768 RS , Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 24/04/2014, Décima Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 16/05/2014.



Isto posto, impossível considerar o documento para quaisquer fins,
sob pena de inovação recursal e supressão de instância, de modo que a decisão deve ser
mantida, já que entre a data do início do prazo decadencial (01/01/1998) e a data final
(30/03/2003)  decorreram  mais  de  5  (cinco)  anos  (CTN,  art,  173,  I)4.  Expostas  estas
considerações, nego provimento ao recurso do Município de João Pessoa (1ª apelação).

2ª APELAÇÃO

Alega, inicialmente, que a CDA está eivada de nulidade, uma vez que
desobedeceria aos requisitos do art. 202, III, do CTN5, bem assim do art. 2º, § 5º, da Lei nº
6.830/806.

Quanto ao primeiro questionamento, observa-se que a CDA traz em
seu bojo a especificação relativa à origem do crédito,  indicando o número do processo
administrativo, inclusive com referência ao período e os dispositivos objeto da infração.

No que se refere à suposta infração ao art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80,
melhor  sorte  não  socorre  o  recorrente.  A leitura  do  documento  registra,  em  campos
próprios, todas as informações exigidas pelo dispositivo, a saber: “I - o nome do devedor,
dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de
outros; II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular
os  juros  de  mora  e  demais  encargos  previstos  em lei  ou contrato;  III  -  a  origem,  a
natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de
estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal
e o termo inicial para o cálculo;  V - a data e o número da inscrição,  no Registro de
Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.”

Neste  cenário,  não  enxergo,  como  deseja  o  recorrente,  qualquer
infração  a  tais  dispositivos,  estando  a  CDA com  as  informações  aptas  a  embasar  a
execução. De outro lado, informações aprofundadas sobre a autuação, com número de
notas  fiscais  e  os  valores  individualmente  apurados  somente  poderão  ser  aferidos  no
processo administrativo indicado na CDA, estando esta dispensada de transcrever todos

4 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

5 Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do
devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a
quantia  devida  e  a  maneira  de  calcular  os  juros  de  mora  acrescidos;  III  -  a  origem  e  natureza  do  crédito,  mencionada
especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

6 Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964,  com as alterações posteriores,  que estatui normas gerais  de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa
deverá conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II
- o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei
ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida
sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o número da
inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado
o valor da dívida.



os pormenores existentes naqueles autos, sendo suficiente a presenta dos requisitos legais.

No que diz respeito à suposta violação ao devido processo legal e ao
contraditório, a argumentação da recorrente é frágil e não se baseia em qualquer prova
documental, prova esta que poderia ter sido produzido a tempo e modo pelo recorrente.
Sendo assim, dada a pobreza de elementos de prova quanto a tal alegação, entendo por
bem rejeitá-la.

Argumenta o banco, ainda, que os serviços tributados pelo município
não integram a lista constante da LC nº 56/87, de modo que a exação cobrada diria respeito
a hipóteses que não caracterizam o fato gerador do ISSQN. Para tanto, explicita serviços
como títulos  descontados,  cobrança caucionada,  manutenção de conta corrente ativa e
outros.

Nada obstante tais alegações, é importante anotar, como fez o juízo
recorrido,  que  a  parte  apelante  não  instruiu  os  autos  com  a  cópia  do  processo
administrativo, o que impede a verificação sobre quais serviços foi cobrado o imposto.
Exarar qualquer manifestação quanto aos itens indicados importaria em manifestar,  de
forma hipotética,  um juízo  de  valor  sobre a  legalidade da  cobrança,  o  que me parece
impossível, nas condições indicadas.

Ademais,  também  por  força  destas  circunstâncias,  qualquer
discussão sobre os serviços que estão contidos na listagem da LC e aqueles objeto da
controvérsia  perde  o  sentido,  uma  vez  que,  reitero,  não  se  sabe  quais  foram,
especificamente, os serviços tributados.

Expostas, pois, estas razões, nego provimento ao recurso do Banco
Bradesco S. A. (2ª apelação). É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu, por unanimidade, negar provimento aos recursos,
nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira. Participaram do julgamento o Excelentíssimo Dr. Miguel de
Britto  Lyra  Filho   (Juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  João  Alves  da  Silva),  o
Excelentíssimo  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  e  o  Excelentíssimo  Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente  o  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da



Paraíba, em 16 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 18 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


