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APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO  FISCAL.  IMPOSTO  SOBRE
SERVIÇOS  DE  QUALQUER  NATUREZA.
OBSERVADORES  DE  BORDO.  SERVIÇOS
PRESTADOS  EM  ALTO-MAR.  CRITÉRIO
TERRITORIAL  DE  COMPETÊNCIA
TRIBUTÁRIA FIXADO PELO ART. 3º, §3º, DA
LEI  COMPLEMENTAR  Nº  116/2003.
PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL
DE  JUSTIÇA.  APLICABILIDADE  DAS
REGRAS  ESTABELECIDAS  PELA  LC  Nº
116/2003  FALTA  DE  ESTABELECIMENTO
PRESTADOR.  REGRA CONTIDA NO  CAPUT
DO  ART.  3º  DA LC  Nº  116/2003.  LOCAL DO
DOMICÍLIO  DOS  PRESTADORES.
CONTRATADOS  QUE  NÃO  RESIDEM  NO
MUNICÍPIO  EMBARGADO.  MANIFESTA
INCOMPETÊNCIA  PARA  RECOLHIMENTO
DA EXAÇÃO. NULIDADE DA CERTIDÃO DE
DÍVIDA ATIVA. PROVIMENTO DO APELO.

-  O art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003 estatui
a regra de que a competência para exação do ISSQN é
do  Município  em  cuja  localidade  se  encontre  o
estabelecimento  prestador  dos  serviços.  Apenas  na
falta deste,  é que se deve socorrer  ao domicílio  do
prestador.

-  Consoante  lição do  art.  4º  da  LC nº  116/2003,  o
critério  a  ser  utilizado  para  a  caracterização  do
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estabelecimento prestador de serviços é a verificação
do local onde se encontra presente a estrutura, ainda
que mínima, para o desenvolvimento da atividade dos
prestadores  de  serviços  contribuintes,  seja  ela
intelectual  ou econômica.   Assim, a regra é de que
“(...) o sujeito ativo da relação tributária, a partir da
LC  116/03,  é  o  Município  onde  o  serviço  é
efetivamente  prestado,  onde  a  relação  é
perfectibilizada,  assim  entendido  o  local  onde  se
comprove haver unidade econômica ou profissional
da  entidade  prestadora”  (AgRg  no  REsp
1390900/MG, Rel. Ministro Og Fernandes,  Segunda
Turma, DJe 20/05/2014).

- Na hipótese vertente,  percebe-se claramente que a
empresa apelante não se trata de prestadora do serviço
observação  de  bordo,  mas  sim,  em  verdade,  de
tomadora  desses  serviços,  os  quais  apenas  são
realizados junto às embarcações que se encontram em
alto-mar,  em respeito às próprias características das
atividades contratadas. Assim, apesar da conclusão do
Juízo  a  quo  no  sentido  de  que  o  estabelecimento
prestador, no caso, é a sede da empresa embargante,
não  há  guarida  nessa  ilação,  porquanto  a  Trading
Pescamar LTDA se trata de estabelecimento tomador,
não se afigurando o local de sua unidade econômica
como  fundante  para o  deslocamento  do  critério
territorial  previsto  no  §3º  do  art.  3º  da  Lei
Complementar  nº  116/2003  para  o  Município  de
Cabedelo.

-  No caso dos  autos,  verifica-se  que  a  Certidão de
Dívida Ativa com base na qual foi ajuizada a ação de
execução  fiscal  diz  respeito  à  falta  de  retenção  e
recolhimento do  ISSQN sobre  serviços  de  terceiros
no período de outubro de 2004 a julho de 2006. Com
relação a esse período, a embargante trouxe aos autos
os respectivos  contratos e relação dos  observadores
de  bordos que  lhe  prestaram serviços  (fls.  58/160),
não possuindo nenhum deles domicílio  na cidade de
Cabedelo.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária,  dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.   

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Trading Pescamar
LTDA  contra  a  sentença  (fls.  171/175)  que,  nos  autos  dos  Embargos  à
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Execução Fiscal opostos pela recorrente em face do Município de Cabedelo,
julgou improcedente o pedido autoral.

Na peça de ingresso (fls. 02/07), a empresa embargante afirma
que, na exordial da ação de execução fiscal ajuizada pela edilidade apelada,
esta visa ao recebimento de um suposto crédito de R$ 12.331,29 (doze mil,
trezentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos), veiculado por meio da
Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 005.005.00111.1, cuja origem remonta ao
Auto de Infração nº 0008/11631-2006.

Relata que o referido auto de infração “identificou a ausência
de retenção de ISS de terceiros do período de outubro a dezembro de 2004,
janeiro a dezembro de 2005 e janeiro a julho de 2006, por alguns serviços
tomados pelo embargante”.

Esclarece  que  “o ISS  de  terceiros  não  retidos  se  referem a
observadores de bordo das embarcações estrangeiras de pesca oceânica em
alto  mar”,  aduzindo  que  “quando  há  necessidade  de  contratação  de
observadores  de  bordo,  a  embargante  faz  uma  solicitação  à  Secretaria
Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República – SEAP, que,
por  seu  turno,  requer  à  Universidade  Federal  Rural  de  Pernambuco –
UFRPE, e à UNIVALI de Santa Catarina, a indicação de alguns profissionais
previamente cadastrados”.

Assevera ser o local de prestação de serviço indefinido, sob a
alegação de que se dá em alto-mar, sustentando a improcedência do pedido
executório com base no disposto no art. 3º, caput e §3º, da Lei Complementar
nº  116/2003.  Afirma  que,  ao  interpretar  o  aludido  dispositivo,  a
municipalidade  reconheceu  tratar-se  de  local  incerto  o  da  prestação  de
serviços, porquanto em mar territorial,  tendo esta, porém, argumentado que
“as provas apresentadas demonstravam que apenas alguns dos observadores
de bordo não eram residentes no Município de Cabedelo, razão pela qual deu
provimento parcial à defesa e, por conseguinte, encerrou o Auto de Infração
com o lançamento de parte do ISS de terceiros não retido pela embargante”

Defende que, com base na própria fundamentação utilizada pelo
ente  embargado,  apresentando  os  comprovantes  de  residência  de  todos  os
observadores de bordo relativo aos períodos indicados no Auto de Infração
que gerou a CDA, torna-se inválida o teor desta, pontificando inexistirem a
certeza  e  a  exigibilidade  do  crédito  perseguido pela  embargante.  Ao final,
pleiteia a procedência dos embargos do devedor para extinguir-se a execução
fiscal correlata. 

Impugnação apresentada (fls.  163/166),  alegando que não há
guarida na argumentação da empresa recorrente no sentido de que o local de
prestação dos serviços, para efeitos de recolhimento do ISSQN, deveria ser a
residência de cada um dos observadores de bordo, afirmando que o devido
lugar de incidência é o do estabelecimento do prestador.

Obtempera que se considera como lugar do estabelecimento do
prestador  a  localidade em que há  uma unidade  econômica  ou  profissional,
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onde a atividade é desenvolvida. Conclui que  “in casu, é no Município de
Cabedelo/PB, sito Rua João Pessoa, nº 23A, sala 01, Centro, que a empresa
embargante tem sua sede, como estatuído no próprio contrato social, sendo,
como visto,  este o local de serviços para fins de recolhimento do aludido
imposto,  na forma da legislação mencionada e do  firme entendimento do
STJ”.

Sobreveio,  então,  sentença  de  improcedência  (fls.  171/175),
cuja ementa assim restou redigida:

“EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  FISCAL.  IMPOSTO
SOBRE SERVIÇOS. OBSERVADORES DE BORDO.
SERVIÇOS PRESTADOS EM ÁGUAS MARÍTIMAS.
COMPETÊNCIA  DO  LOCAL  ONDE  ESTÁ
LOCALIZADO  O  ESTABELECIMENTO  DO
PRESTADOR  PARA  RECOLHIMENTO  DA
EXAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.
- De acordo com a Lei Complementar nº 116/2003,
considera-se ocorrido o fato gerador do ISS no local
do  estabelecimento  prestador  nos  serviços
executados em águas marítimas. Ademais, deve ser
considerado  como  'estabelecimento  prestador'  o
local onde o contribuinte desenvolva a atividade de
prestar serviços, de modo permanente ou temporário,
e que configure unidade econômica ou profissional.
-  Assim,  no  caso  concreto,  considerando  que  o
'estabelecimento  prestador'  dos  observadores  de
bordo, contratados pelo embargante, localiza-se no
Município de Cabedelo, deve ser este o responsável
para recolhimento do imposto de ISS incidente”.

Inconformada,  a  empresa  embargante  interpôs  Apelação  (fls.
185/189),  em cujas  razões,  repete  os argumentos  iniciais,  afirmando que  o
local de prestação dos serviços questionados é indefinido, posto que efetivados
em alto-mar, devendo-se, pois, para efeitos de recolhimento do ISSQN, ser a
averiguado o lugar de residência de cada um dos observadores de bordo.  Ao
final, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença vergastada.

Contrarrazões apresentadas (fls. 192/200).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer  (fls.  207/211),  opinando pelo  prosseguimento do  feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
apelo, passando à análise dos argumentos recursais.
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Os presentes embargos à execução fiscal se fundam na alegação
de incompetência do ente tributante para a exação do Imposto sobre Serviços
de  Qualquer  Natureza – ISSQN,  o que tornaria  nula a  Certidão de  Dívida
Ativa com base na qual ajuizada a ação de execução fiscal. 

Conforme relatado, as partes litigantes discutem a competência,
fixada em razão do lugar, da exação do ISSQN em relação aos observadores
de bordo contratados pela empresa recorrente. A dúvida reside em qual o lugar
deve  ser  considerado  para  efeito  de  fixação  da  competência  de  exação
tributária, defendendo a apelante ser o local do domicílio dos prestadores de
serviços, ao passo que a edilidade afirma ser a localidade em que existente a
sede da empresa embargante. 

Dessa forma, a presente demanda gira em torno de se delimitar
os critérios de definição previstos no art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003,
para efeitos da cobrança do ISSQN.

Primeiramente,  cumpre  enfatizar,  no  tocante  ao  tributo  em
análise, que a Constituição Federal, em seu art. 156, inciso III, estabelece que
compete  aos  Municípios  instituir  impostos  sobre  serviços  de  qualquer
natureza,  desde  que  não  compreendidas  as  hipóteses  de  impostos  sobre
prestação  de  serviços  de  transporte  interestadual  e  intermunicipal  e  de
comunicação.

Regulamentando o ISSQN, a Lei  Complementar  nº 116/2003,
na forma prevista no §3º do art. 156 da Carta Fundamental, estatuí como fato
gerador  do  tributo  a  prestação  dos  serviços  enumerados  na  lista  anexa  à
legislação complementar, consoante se extrai do art. 1º, in verbis:

“Art.  1º. O  Imposto  Sobre  Serviços  de  Qualquer
Natureza,  de  competência  dos  Municípios  e  do
Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação
de  serviços  constantes  da  lista  anexa,  ainda  que
esses  não  se  constituam  como  atividade
preponderante do prestador”.

Por sua vez, o art. 3º da referida lei complementar é responsável
pela fixação do critério territorial em relação ao serviço prestado, consignando
que:

“Art. 3º O serviço considera-se prestado e o imposto
devido no local do estabelecimento prestador ou, na
falta do estabelecimento,  no  local  do domicílio  do
prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos
I  a  XXII,  quando o imposto  será  devido no local:
(...)”. (grifo nosso).

Assim,  percebe-se  claramente  o  intento  do  legislador
infraconstitucional  na  complementação  das  regras  acerca  do  tributo  em
análise,  verificando-se  sua  preocupação  em  se  delimitar  critérios  bem
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definidos para possibilitar a melhor segurança jurídica ao próprio contribuinte
e evitar-se a guerra fiscal que se observa ainda presente nessa matéria. 

Nesse passo, os dispositivos legais transcritos estatuem a regra
de  que  a  competência  para  exação  do  ISSQN  é  do  Município  em  cuja
localidade se encontre o estabelecimento prestador  dos serviços. Apenas na
falta deste, é que se deve socorrer ao domicílio do prestador, objetivando essa
regra de exceção à própria igualdade de tratamento entre os contribuintes, de
forma que nenhum deles seja “beneficiado” pelo fato da inexistência de um
concreto estabelecimento prestador.

 Dentro deste  cenário, vislumbra-se que,  no que se refere  ao
sujeito ativo para recolher/cobrar o imposto discutido, com o advento da Lei
Complementar nº  116/2003,  o serviço é  considerado prestado,  e o  imposto
devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento,
no local do domicílio do prestador, independentemente de onde tenha sido o
serviço efetivamente prestado.

Sobre o tema, Eduardo Sabbag leciona:

“O art. 3º, caput, da LC 116/2003 trouxe, assim, uma
regra geral segundo a qual o sujeito ativo do ISS é o
município do estabelecimento do prestador (ou, na
falta deste, o do domicílio do prestador). Portanto, o
'local da prestação de serviço' é o estabelecimento
prestador,  não  importando  onde  viesse  a  ser
prestado o serviço. Todavia, no próprio art. 3º, foram
destacados 22 incisos (ou seja, 20 hipóteses, em face
de dois vetos), admitindo, como exceção, o 'local da
prestação  de  serviço' como  o  município  da
prestação”.(Manual de Direito Tributário. 4ª Edição.
Editora Saraiva. São Paulo. p. 1011). (grifo nosso).

Na hipótese vertente, os serviços sobre os quais incidem o ISS
são  prestados por  observadores  de  bordo  das  embarcações  estrangeiras  de
pesca oceânica em alto-mar. Para essa situação específica, disciplina o §3º do
art. 3º da LC 116/2003 que:

“§3º  Considera-se  ocorrido  o  fato  gerador  do
imposto no  local do  estabelecimento prestador nos
serviços executados em águas marítimas, excetuados
os  serviços  descritos  no  subitem  20.01”.  (grifo
nosso).

O art. 4º da lei complementar em evidência conceitua o termo
“estabelecimento prestador”, assim dispondo:

“Art.  4o Considera-se  estabelecimento  prestador  o
local onde o contribuinte  desenvolva a atividade de
prestar serviços, de modo permanente ou temporário,
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e que configure unidade econômica ou profissional,
sendo  irrelevantes  para  caracterizá-lo  as
denominações  de  sede,  filial,  agência,  posto  de
atendimento,  sucursal,  escritório  de  representação
ou contato  ou  quaisquer  outras  que venham a ser
utilizadas”. (grifo nosso).

Assim,  mesmo que  por razões  de  planejamento  tributário,  o
estabelecimento  do  prestador  de  serviços  seja instalado  em  determinado
município, não  é suficiente a indicação do endereço  da sede,  afigurando-se
necessário que,  no  lugar  indicado, o estabelecimento tenha um mínimo de
condições  materiais  que  possam configurar  uma unidade  econômica  ou de
atividade profissional. 

Essa  definição  substancial  do  conceito  de  estabelecimento
prestador  veio  a  afastar  os  desvios  de  finalidade  que  estavam  sendo
verificados por meio da prática, em alguns municípios, de isenções tributárias
para que empresas dessa natureza declarassem, naquela edilidade, a sua sede,
muito embora a atuação profissional e a economia da sociedade não fossem ali
centralizadas.

Diante  dessas  considerações,  percebe-se  que  o  critério  a  ser
utilizado para a caracterização do estabelecimento prestador de serviços é a
verificação do local onde se encontra presente a estrutura, ainda que mínima,
para o desenvolvimento da atividade dos prestadores de serviços contribuintes,
seja ela intelectual ou econômica. 

É  nesse  sentido  a  jurisprudência  dominante  do  Superior
Tribunal  de  Justiça.  A  respeito,  no  julgamento  do  Recurso  Especial  nº
1060210/SC, submetido à sistemática do art.  543-C do Código de Processo
Civil, o Tribunal da Cidadania, em um caso específico de tributação sobre os
serviços  prestados  em  contrato  de  arrendamento  mercantil,  estabeleceu  o
entendimento  no  sentido  da  afirmação  da plena  vigência  do  texto  literal
estatuído na Lei Complementar nº 116/2003.

Eis  algumas  passagens  do  acórdão  referido,  essenciais  à
didática de compreensão da aplicação da Lei Complementar Federal: 

“(...)25.  A LC 116/2003 adotou um sistema misto,
considerando  o  imposto  devido  no  local  do
estabelecimento prestador, ou, na sua falta, no local
do domicílio do prestador e, para outras hipóteses
definidas  o  local  da  prestação  do  serviço,  do
estabelecimento  do  tomador  ou  do  intermediário
(art. 3º). 
26. Ao definir estabelecimento prestador emprestou-
lhe  alcance  bastante  amplo,  quando assinalou,  em
seu  art.  4º.  que:  considera-se  estabelecimento
prestador o local onde o contribuinte desenvolva a
atividade de prestar serviços,  de modo permanente
ou temporário, e que configure unidade econômica
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ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-
lo as denominações de sede, filial, agência, posto de
atendimento,  sucursal,  escritório  de  representação
ou contato  ou  quaisquer  outras  que venham a ser
utilizadas.
27.  Assim,  após  a  vigência  da  LC  116/2003,  em
alguns casos, é que se poderá afirmar que, existindo
unidade  econômica  ou  profissional  do
estabelecimento prestador do serviço no Município
onde a  prestação  do serviço  é  perfectibilizada,  ou
seja,  onde  ocorrido  o  fato  gerador  tributário,  ali
deverá ser recolhido o tributo”.
(REsp  1060210/SC,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 28/11/2012, DJe 05/03/2013). (grifo nosso).

Posteriormente,  o  próprio  Superior  Tribunal  de  Justiça
consignou  que  o  aludido  entendimento  não  se  restringe à  hipótese  de
arrendamento mercantil, mas também aplica-se a todos os casos que envolvam
conflito  de  competência  sobre  a  incidência  do  ISS  em  razão  de  o
estabelecimento prestador se localizar em municipalidade diversa daquela em
que realizado o serviço objeto de tributação. Sobre o tema, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E  TRIBUTÁRIO.  AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535
DO  CPC.  AUSÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO.  ISSQN.
MUNICÍPIO  COMPETENTE.  CONTROVÉRSIA
DECIDIDA  PELA  PRIMEIRA  SEÇÃO  NO  RESP
1.060.210/SC, SUBMETIDO AO REGIME DO ART.
543-C DO CPC.
(…)
2.  A  Primeira  Seção,  no  julgamento  do  REsp
1.060.210/SC, submetido à sistemática do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ n.  08/2008, firmou a
orientação no sentido de que: '(b) o sujeito ativo da
relação tributária,  na  vigência  do DL 406/68,  é  o
Município da sede do estabelecimento prestador (art.
12);  (c)  a  partir  da  LC  116/03,  é  aquele  onde  o
serviço  é  efetivamente  prestado,  onde  a  relação  é
perfectibilizada,  assim  entendido  o  local  onde  se
comprove haver unidade econômica ou profissional
da  instituição  financeira  com  poderes  decisórios
suficientes  à  concessão  e  aprovação  do
financiamento  -  núcleo  da  operação  de  leasing
financeiro e fato gerador do tributo'.
3.  Ao  contrário  do  que  se  possa  imaginar,  as
premissas estabelecidas nesse precedente aplicam-se
a  todos  os  casos  que  envolvam  conflito  de
competência sobre a incidência do ISS em razão de
o  estabelecimento  prestador  se  localizar  em
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municipalidade diversa daquela em que realizado o
serviço objeto de tributação.
4.  No  caso  dos  autos,  o  pleito  refere-se  a  fatos
geradores  do  ISS  ocorridos  na  vigência  da  Lei
Complementar n. 116, de 31 de julho de 2003.
5.  Restou  incontroverso  que  a  agravada  possui
estabelecimento  prestador  no  Município  de  Belo
Horizonte  e  que  os  serviços  de  'substituição  de
motores a gás Jenbach acionadores de compressores
alternativos por motores elétricos síncronos' ora em
apuração foram prestados em outra municipalidade.
6.  Dessa  forma,  aplicando-se  a recente  orientação
jurisprudencial deste Tribunal Superior firmada nos
autos  do  REsp  1.060.210/SC,  tem-se  que  inexiste
relação  jurídico-tributária  apta  a  legitimar  a
instituição e cobrança do ISS pelo Município de Belo
Horizonte,  uma vez  que,  sob  a  vigência  da  LC n.
116/2003,  o  município  competente  corresponde
àquele  onde  a  hipótese  incidência  do  ISSQN  se
materializou, qual seja o local da ocorrência do fato
gerador.
7. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg  no  REsp  1390900/MG,  Rel.  Ministro  OG
FERNANDES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
24/04/2014, DJe 20/05/2014). (grifo nosso).

No julgado acima colacionado, ressaltou-se o seguinte aspecto
jurisprudencial a partir do Recurso Especial nº 1060210/SC:

“(…)  No  entanto,  as  premissas  nele  estabelecidas
aplicam-se a todos os casos que envolvam conflito de
competência  sobre  a  incidência  do  ISS,  quando  a
discussão diz respeito à aplicação da legislação de
regência (DL n. 406/68 e LC n. 116/2003) no tempo e
à  competência  do  ente  municipal.  As  premissas
foram as seguintes: 
i) o sujeito ativo da relação tributária, na vigência
do  DL  406/68,  é  o  Município  da  sede  do
estabelecimento prestador (art. 12); e
ii)  o sujeito ativo da relação tributária, a partir da
LC  116/03,  é  o  Município  onde  o  serviço  é
efetivamente  prestado,  onde  a  relação  é
perfectibilizada, assim  entendido  o  local  onde  se
comprove haver unidade econômica ou profissional
da  entidade  prestadora”  (AgRg  no  REsp
1390900/MG,  Rel.  Ministro  OG  FERNANDES,
SEGUNDA TURMA,  julgado  em  24/04/2014,  DJe
20/05/2014).

No mesmo sentido,  seguiram-se outros julgados  de Tribunais
Pátrios, a exemplo do seguinte:
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“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  DIREITO
TRIBUTÁRIO  -  ISSQN  -  COMPETÊNCIA  PARA
SUA COBRANÇA - FATO GERADOR - LC 116/03 -
LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR
-  PRECEDENTES  DO  STJ  -  SUSPENSÃO  DA
EXIGIBILIDADE  DO  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO  -
REQUISITOS AUSENTES - RECURSO PROVIDO. -
O  Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou
entendimento no sentido de que a 'competência para
cobrança do ISS, sob a égide do DL 406/68 era o do
local  da  prestação  do  serviço  (art.  12),  o  que  foi
alterado  pela  LC  116/2003,  quando  passou  a
competência para o local da sede/estabelecimento do
prestador  do  serviço  (art.  3º)'.  -  Ausente  a
verossimilhança  das  alegações,  deve-se  indeferir  o
pedido  de  suspensão  da  exigibilidade  do  crédito
tributário. - Recurso provido. 
(TJ-MG  -  AI:  10024140166653001  MG  ,  Relator:
Versiani  Penna,  Data  de  Julgamento:  05/06/2014,
Câmaras  Cíveis  /  5ª  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de
Publicação: 16/06/2014). (grifo nosso).

No caso dos  autos,  a  empresa  Trading  Pescamar  LTDA  tem
como objeto social  o exercício das  “atividades de: a) captura do pescado
marinho,  nas  modalidades  de  pesca de  linha,  linhas  múltiplas,  espinheis,
rede,  concentrando  seu  esforço  de  pesca  na  captura  de  cações,  atuns  e
espécies  afins,  b)  comercialização  importação  e  exportação,  b)  operador
portuário, c) agenciamento e despachos marítimos em portos brasileiros para
embarcações  próprias  e  de  terceiros,  d)  representação,  e)  arrendamento,
compra, venda e nacionalização de embarcações” (fls. 35). 

Em  meio  à  consecução  de  seus  fins  sociais,  às  vezes,  a
sociedade em apreço  contrata observadores de bordo, por meio do seguinte
procedimento, relatado na exordial: 

Em se verificando a necessidade da contratação dos
serviços, a sociedade faz uma solicitação à Secretaria
Especial  de  Aquicultura  e  Pesca  da  Presidência  da
República – SEAP;

A SEAP, por seu turno, requer à Universidade Federal
Rural  de  Pernambuco  –  UFRPE,  e  à  UNIVALI  de
Santa  Catarina,  a  indicação  de  alguns  profissionais
previamente cadastrados;

Após a indicação, é celebrado o contrato de prestação
de serviço com cada um dos profissionais indicados.

Para fins de elucidar a hipótese vertente, há de se  registrar  as
atividades  exercidas  pelos  observadores  de  bordo,  bem delineadas  no  sítio
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eletrônico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Paraíba –
IFPB:

“O  observador  de  bordo,  não  atua  como  agente
fiscal,  no entanto  têm  obrigatoriedade de registrar
todos  os  dados  da  pesca,  espécies  capturadas  e
produtividade,  tecnologia  de  pesca,  e  amostragem
biológica (espinhos, vértebras, estômagos, gônadas)
para  pesquisa  acerca  da  biologia  e  ecologia  das
espécies.
O  Brasil,  desta  forma  precisa  da  política  de
arrendamento para garantir quotas de capturas para
o país, uma vez que não possuí uma frota atuneira
específica  que  possibilite  grandes  volumes  de
capturas.
O trabalho  do  observador  de  bordo  é  de  extrema
importância  para  se  conhecer  os  dados  de  pesca,
absorção de tecnologia, conhecer a distribuição das
espécies  e  sua  biologia”  (in:
<http://www.ifpb.edu.br/crpnm/noticias/palestra_pro
bordo>,  consultado  em  19/08/2014,  às  17:13h).
(grifo nosso).

Pois  bem,  diante  desses  dados,  percebe-se  claramente  que  a
empresa apelante não se trata de prestadora do serviço “observação de bordo”,
mas  sim,  em  verdade,  de  tomadora  desses  serviços,  os  quais  apenas  são
realizados junto às embarcações que se encontram em alto-mar, em respeito às
próprias características das atividades contratadas.

Assim, apesar da conclusão do Juízo a quo no sentido de que o
estabelecimento prestador, no caso, é a sede da empresa embargante, não há
guarida  nessa  ilação,  porquanto  a  Trading  Pescamar  LTDA  se  trata  de
estabelecimento tomador, não se afigurando o local de sua unidade econômica
como fundante  para o  deslocamento do critério territorial  previsto no §3º do
art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003 para o Município de Cabedelo.

Na situação dos autos, em não se verificando a existência de um
estabelecimento prestador em relação aos observadores de bordo contratados,
a competência para exação do ISSQN é determinada pelo local do domicílio
dos prestadores, consoante aplicação da regra contida no  caput do artigo em
que  inserido  parágrafo  regulamentador  dos  serviços  prestados  em  águas
marítimas, afigurando-se, pois, relevantes os argumentos recursais.

Nesse  trilhar  de ideias,  verifica-se  que a  Certidão de Dívida
Ativa com base na qual foi ajuizada a ação de execução fiscal diz respeito à
falta  de  retenção e  recolhimento  do  ISSQN sobre  serviços  de  terceiros  no
período de outubro de 2004 a julho de 2006. Com relação a esse período, a
embargante  trouxe  aos  autos  os  respectivos  contratos  e  relação  dos
observadores  de  bordos  que  lhe  prestaram  serviços  (fls.  58/160),  não
possuindo nenhum deles domicílio na cidade de Cabedelo.
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Dessa forma,  uma vez verificada a  incompetência da exação
dos tributos cobrados por meio da Certidão de Dívida Ativa com base na qual
o  Município embargado ajuizou a  correspondente  ação de  execução fiscal,
haja vista o critério de fixação da territorialidade para hipóteses de serviços
prestados  em  águas  marítimas  (art.  3º,  §3º,  da  Lei  Complementar  nº
116/2003), há de ser reconhecida a nulidade do título executivo, julgando-se,
pois, procedentes os presentes embargos para extinguir o feito executivo.

Por tudo o que foi exposto,  DOU PROVIMENTO ao Apelo
para reformar a sentença de primeiro grau, em face da incompetência do ente
municipal embargado para a exigência dos tributos em relação aos serviços
especificados  nos  autos,  e,  consequentemente,  extinguir  o  presente  feito
executivo fiscal.

Em face da modificação do julgado, condeno o ente embargado
ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), em conformidade com o disposto no art. 20, §4º, do Código
de  Processo  Civil,  ficando,  porém,  isento  de  custas,  em  decorrência  da
previsão do art. 29 do Regimento de Custas do Estado da Paraíba.

É COMO VOTO.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Fi-
lho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira e o
Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Tatjana Maria Nascimen-
to Lemos, Promotora de Justiça convocada.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  João Pessoa,  23 de setembro de
2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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