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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACÓRDÃO
Apelação Cível – nº. 0025084-98.2008.815.0011

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA - Advs.: Allison
Carlos Vitalino (OAB/PB 11.215) e outros.

Apelado: Município de Campina Grande/PB, representado por sua Procuradora
Andréa Nunes Melo (OAB/PB nº 11.771).

EMENTA: DIREITO  TRIBUTÁRIO  -  AÇÃO
ANULATÓRIA  -  AUTOS  DE  INFRAÇÃO  -
REQUISITOS  -  OBSERVÂNCIA  -  AUSÊNCIA
FUNDAMENTAÇÃO  -  ARGUMENTO
INSUBSISTENTE  -  SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA  RETENÇÃO  DO  IMPOSTO  -  ÔNUS
PROBATÓRIO  DA  AUTORA  -  TOMADORA  DO
SERVIÇO - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA -
ARTIGOS 121 E 128 DO CTN - LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL Nº1.380/85 ART.  64,  II  -  MULTA
COM  EFEITOS  CONFISCATÓRIO  -
INEXISTÊNCIA - DESPROVIMENTO DO APELO.

- Encontrando-se o auto de infração em total
consonância com os preceitos legais, não há
como  acolher  as  alegações  de  ausência  de
fundamentação e descrição do fato gerador, e
que  a  multa  fiscal  fixada  teria  efeito  de
confisco.

-  Cumpre  ao  autor  da  ação  anulatória  de
débito fiscal, o ônus de provar a existência de
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qualquer vício na constituição ou no cálculo da
dívida. Em regra, o contribuinte do ISSQN é o
prestador  do  serviço,  podendo,
excepcionalmente, o Município legislar acerca
da  substituição  tributária,  dispondo  sobre  a
responsabilidade  de  terceiro  (tomador  do
serviço)  pela  retenção  e  recolhimento  do
referido tributo.

- A multa decorre do não-pagamento do mon-
tante devido no prazo legal. Portanto, não fere
o  princípio  da  capacidade  contributiva,  nem
caracteriza  confisco,  a  cobrança  da  sanção
pela prática de ato ilícito nos percentuais defi-
nidos em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do  Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  em rejeitar  os  embargos  de

declaração.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela Companhia
de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA,  contra a sentença de fls.
100/104, proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca
da Capital, que julgou improcedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal
com Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada em face do Município de
Campina Grande/PB, ora apelado.

Na sentença apelada (fls. 100/104), o magistrado sin-
gular julgou improcedente o pleito inicial, por entender que o Auto de In-
fração preencheu todos os requisitos legais, afastando ainda alegação de
que a multa aplicada possui caráter confiscatório.
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Irresignada a apelante, em suas razões recursais de fls.
110/117, aduz que o Auto de Infração nº 500284083 é nulo, eis neste não
houve a descrição pormenorizada dos fatos que estavam sendo apurados,
indo  de  encontro  ao  estabelecido  no  art.  10,  III,  do  Decreto-Lei  nº
70.235/72.

Sustenta ainda que o ISS cobrado foi devidamente re-
colhido pelas empresas prestadoras de serviço, uma vez que essas efetua-
ram o pagamento do imposto diretamente ao município apelado.

Por fim, defende que a multa aplicada teria caráter con-
fiscatório e que a função da penalidade pecuniária é apenas corrigir e não
destruir o patrimônio do contribuinte.

Contrarrazões ofertadas às fls. 121/126.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  de  fls.
151/153, opinou pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de
mérito, porquanto ausente interesse público que justifique sua interven-
ção.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porquanto presentes os pressupos-
tos de admissibilidade.

No entanto, o presente recurso não merece ser provido
pelas razões expostas a seguir.

A apelante ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal em
face do Município de Campina Grande com o intuito de desconstituir  a
execução fiscal, sob o argumento de que o auto de infração instaurado
para apurar crédito tributário relativo ISS seria nulo, além do fato de a
multa aplicada sobre o imposto devido, correspondente ao percentual de
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75% (setenta e cinco por cento), possuir caráter confiscatório, devendo,
pois, ser expurgada.

O cerne da questão, diz respeito a legalidade da consti-
tuição do crédito tributário, da autuação, bem como quanto ao percentual
da multa aplicada.

A  apelante  foi  autuada  (procedimento  fiscal  nº
12.513/08 – Auto de Infração nº 01.530/08-9) em decorrência da omis-
são de recolhimento/retenção do valor do ISSQN relativo ao período de
setembro de 2003 a dezembro de 2007(fls. 62/72).

Dá  análise  dos  documentos  constantes  nos  autos,  é
possível  constatar que o referido Auto de Infração, observou todos os re-
quisitos legais, sendo, inclusive taxativo com relação aos fatos em apura-
ção.

O  documento  constante  as  fl.  72  é  bem  claro  ao
destacar que: 

“O  contribuinte  enquadra-se  como  substituto
tributário,  conforme  o  art.  64,  inciso  II  da  Lei
1380/85. O mesmo deixou de reter na fonte o ISSQN
e não fez o devido recolhimento do citado imposto,
relativo  ao  período  de  setembro/2003  a
dezembro/2007,  objeto  do  auto  de  infração  de
sequencial  nº  01.530/08-9.  A  base  de  cálculo
apurada foi  oriunda da documentação apresentada
(despesas)  referente  a  regional  da  borborema  –
Campina Grande.”

A apelante teve pleno conhecimento da instauração de
procedimento administrativo fiscal contra si, porém, optou por não se de-
fender na esfera administrativa, só vindo a alegar as referidas nulidades,
através de ação anulatória de débito fiscal, sob o fundamento de desco-
nhecimento dos fatos que embasaram a constituição do débito fiscal, o
que não condiz com os documentos acostados aos autos.
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Alega ainda a recorrente que o imposto foi devidamente
recolhido pelas empresas prestadoras de serviço, e essas teriam efetuado
o pagamento diretamente ao Município apelado, todavia, não há qualquer
prova que atesta a referida alegação.

O ônus da prova da afirmação feita no processo recai
(art. 373, I, do CPC/2015) sobre a parte que tem interesse nela, de tal
sorte que às partes não basta simplesmente alegar os fatos. Por isso, ca-
bia à apelante, o ônus de provar as irregularidades apontadas, ou o devi-
do recolhimento/retenção do imposto.

Em se tratando de ISSQN, em regra, o responsável pelo
recolhimento é o próprio prestador do serviço (artigo  5º, LC  116/2003),
porém,  não  se  pode  descuidar  da  hipótese  de  substituição  tributária,
prevista nos arts. arts.  121, II e 128, do CTN, in verbis: 

"Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a
pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penali-
dade pecuniária. 
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação prin-
cipal diz-se: 

(…)

II - responsável, quando, sem revestir a condi-
ção de contribuinte, sua obrigação decorra de
disposição expressa de lei". 

"Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capí-
tulo,  a  lei  pode  atribuir  de  modo  expresso  a
responsabilidade pelo crédito tributário a ter-
ceira pessoa, vinculada ao fato gerador da res-
pectiva obrigação, excluindo a responsabilidade
do contribuinte ou atribuindo-a a este em cará-
ter supletivo do cumprimento total  ou parcial
da referida obrigação". 

O Código Tributário do Município de Campina Grande
Lei nº 1.380/85), em pleno atendimento ao que dispõe os supracitados
dispositivos do CTN, prevê expressamente hipótese em que a responsabi-

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                            

http://www.jusbrasil.com/legislacao/129080/c%C3%B3digo-tribut%C3%A1rio-nacional-lei-5172-66
http://www.jusbrasil.com/topico/10574594/artigo-128-da-lei-n-5172-de-25-de-outubro-de-1966
http://www.jusbrasil.com/topico/10575512/artigo-121-da-lei-n-5172-de-25-de-outubro-de-1966
http://www.jusbrasil.com/legislacao/98439/lei-complementar-116-03
http://www.jusbrasil.com/topico/10995614/artigo-5-lc-n-116-de-31-de-julho-de-2003


Apelação Cível nº. 0025084-98.2008.815.0011

lidade pelo pagamento de tributo será da empresa tomadora do serviço.
Trata-se, portanto de hipótese de substituição tributária, vejamos:

Art. 64 – São responsáveis pelo pagamento do im-
posto, qualificados como substitutos tributários:

(…);

II – as autarquias, as sociedades de economia mista
e as empresas da Administração Pública Direta e da
Indireta  do  Município,  dos  Estado  se  do  Governo
Federal,  em  relação  aos  serviços  que  lhes  forem
prestados;

A substituição tributária não desonera o prestador do
pagamento do ISSQN pelo serviço prestado, apenas repassa ao tomador o
controle que deve ser feito sobre a contratação de prestadores de serviço.

Assim, diante da não comprovação de que a recorrente
tenha exigido dos prestadores de serviços documentos fiscais que compro-
vassem o recolhimento ISSQN, a mesma, na condição de substituta tribu-
tária teria a obrigação de recolher o imposto. Por tais motivos, não há que
se falar em reforma da sentença neste ponto.

Por fim, no que tange à alegação de multa com efeitos
confiscatórios, a recorrente aduz que o percentual aplicado pela Fazenda
Municipal  é  desproporcional  e  com nítido  caráter  confiscatório  indo  de
encontro ao art. 150, IV da CF/1988 (princípio do não confisco). 

É pacífico na jurisprudência, que a instituição de multa
não configura a natureza confiscatória, quando o contribuinte não realiza a
sua obrigação tributaria.

Nesse  sentido,  a  jurisprudência  pátria  tem  se
pronunciado: 

“Ementa. PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO  FISCAL.  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.  CERTIDÃO  DA  DÍVIDA  ATIVA.
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NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. MULTA. EXCESSO
DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Não há nulidade
da  Certidão  de  Dívida  Ativa  que  apresenta  os
requisitos legais (art. 2º, § 5º, da Lei nº. 6.830/80),
fazendo referência expressa à legislação aplicável e
acréscimos (correção monetária e juros), constando
do discriminativo de débito, os valores originários e
os índices de correção monetária. 2. A dívida ativa
regularmente inscrita goza de presunção de certeza
e liquidez,  ilidível  somente  mediante  apresentação
de provas inequívocas a cargo do sujeito passivo ou
terceiro a quem aproveite. (art. 204 do CTN e art. 3º
da Lei  nº 6.830/80).  3.  A multa sobre o valor do
débito previdenciário em atraso, prevista em lei, não
se  traduz,  por  si  só,  com  caráter  confiscatório.
Precedentes desta Corte. 4. Remessa oficial, tida por
interposta,  e  apelação  providas,  para  afastar  a
argüição  de  nulidade  da  CDA  e  para  julgar  os
embargos  à  execução  improcedentes”.  Acórdão
Origem:  TRF  -  PRIMEIRA  REGIÃO  Classe:  AC  -
APELAÇÃO CIVEL – 199801000031272 -  Processo:
199801000031272 UF:  RO Órgão  Julgador:
TERCEIRA TURMA SUPLEMENTAR.  Data da decisão:
12/08/2004 Documento:  TRF100171573.  DJ DATA:
09/09/2004 PAGINA: 35. JUIZ FEDERAL VALLISNEY
DE SOUZA OLIVEIRA (CONV.). (Grifei)

APELAÇAO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇAO FISCAL
- CERTIDAO DA DÍVIDA ATIVA - OBEDIÊNCIA À LEI
Nº 6.830/80, ART. 2º, § 5º - TÍTULO EXEQUÍVEL -
VERIFICAÇAO  DOS  REQUISITOS  -  ALEGAÇAO  DE
NULIDADE  -  INOCORRÊNCIA  -  VÍCIOS  NAO
DEMONSTRADOS  -  FORMA  DE  ATUALIZAÇAO  DO
DÉBITO  -  NA  CDA  QUE  APARELHA  A  AÇAO
EXECUTIVA,  NAO  SÓ  HÁ  REFERÊNCIA  EXPRESSA
AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE INDICAM A FORMA
DE CÁLCULO DA CORREÇAO E DOS JUROS, COMO
TAMBÉM HÁ INDICAÇAO PRECISA DE SEUS ÍNDICES
E O PERÍODO CORRESPONDENTE - NAO SURPRESA
À EMPRESA DEVEDORA - MULTA FISCAL - EFEITO DE
CONFISCO  -  NAO  ACOLHIDO  -  PERCENTUAL
DENTRO  DOS  PARÂMETROS  ECONÔMICOS
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TRIBUTÁRIOS  -  PRECEDENTES  DO  STJ  -  APELO
CONHECIDO E  IMPROVIDO.  DECISAO UNÂNIME.  -
Não há que se falar em nulidade do título executivo
em testilha,  o  qual  preencheu  todos  os  requisitos
contidos nos arts. 202, do CTN e 2º, § 5º, da Lei nº
6.830/80,  com  o  realce  de  que  a  CDA  goza  de
presunção  de  certeza  e  liquidez,  cabendo  ao
contribuinte o ônus de afastar tal presunção, o que
não ocorreu no caso em voga; - Mostra-se incabível
a  discussão  acerca  da  forma  de  atualização  da
dívida,  tendo  em  vista  que  na  CDA  constou
expressamente a legislação pela qual iria se reger o
cômputo  dos  encargos  de  mora,  não  causando
surpresa  à  empresa  devedora,  o  que  afasta  a
incidência de qualquer vício; -  O percentual para o
cálculo  da  multa  fiscal  deve  guardar  o  limite
ponderado  a  evitar  a  inviabilidade  da  atividade
comercial  da  empresa  apelante,  contudo,  sem  se
mostrar  reduzida  a  garantir  a  não  reincidência  da
infração. Nesse víeis, sua fixação - em 50% do valor
do  imposto  devido  -  está  dentro  dos  parâmetros
econômicos tributários, inexistindo, assim, natureza
confiscatória. (TJ-SE - AC: 2011202953 SE, Relator:
DES.  CEZÁRIO  SIQUEIRA  NETO,  Data  de
Julgamento:  02/07/2012,  2ª.CÂMARA  CÍVEL)
(grifei).

ÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.  NULIDADE  DA  CDA.  PRESUNÇÃO  DE
CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO-DESCONSTITUÍDA PELA
PARTE.  ENCARGOS  FINANCEIROS  INCIDENTES:
MULTA, JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
PROVA  PERICIAL.  CONCLUSÕES  DA  PERÍCIA  QUE
CONTRARIAM AS ALEGAÇÕES DA EMBARGANTE.  1)
Nulidade do título. As CDAs gozam de presunção de
certeza e liquidez, por isso, inviável a sua desconsti-
tuição quando não verificadas as nulidades aponta-
das.  2) A multa decorre do não-pagamento do
montante devido no prazo legal. A cobrança de
multa nos percentuais definidos em lei não fere
os princípios da capacidade contributiva e tam-
pouco caracteriza confisco. O que veda a Carta
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Maior  é  a  utilização do tributo com efeito  de
confisco.  A  vedação  é  inerente  ao  tributo.  A
multa é sanção pelo descumprimento e há de
ter valor significativo, porque objetiva desesti-
mular  o  inadimplemento.  A  multa  fiscal  de
120%, diante da gravidade da infração tributá-
ria, material e qualificada, é aplicável ao caso,
nos termos do art. 90, inciso III. da Lei Estadu-
al nº 6.537/73. 3) Estando as conclusões da perícia
em sentido contrário às alegações da embargante e
não logrando esta fazer qualquer prova no sentido de
sustentá-las,  o  julgamento  de  improcedência  dos
embargos se impõe. 4) Os honorários devem ser fi-
xados segundo as circunstâncias da causa e os parâ-
metros do artigo 20 e parágrafos do CPC, APELAÇÃO
E AGRAVO RETIDO DA EMBARGANTE DESPROVIDOS.
PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO O APELO DO
ESTADO. (Apelação Cível N° 70029385671, Segunda
Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:
Amo Werlang, Julgado em 26/05/2010). (grifei).

Desse  modo,  não  merece  guarida  a  alegação  da
apelante no tocante ao caráter confiscatório da multa imposta na base de
75% (setenta  e  cinco  por  cento)  sobre  o  valor  do  crédito  fazendário
municipal, em atendimento aos critérios estipulados na Lei nº 1.380/85.

ISTO  POSTO,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO
APELATÓRIO, para manter a sentença vergastada incólume em todos os
seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos

Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o

Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Barbosa (Juiz convocado para

substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá
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e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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