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EMENTA:  APELAÇÃO.  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE  DÉBITO  FISCAL.
COBRANÇA DE ICMS SOBRE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA E
DE SOM E IMAGEM. REDE ABERTA E GRATUITA. NÃO INCIDÊNCIA DO
TRIBUTO,  NOS  TERMOS  DO  ART.  155,  §2°,  X,  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. NORMATIVO INSERIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº
42/2003.  FATOS GERADORES ANTERIORES  À ENTRADA EM VIGOR DA
NORMA CONSTITUCIONAL.  IRRELEVÂNCIA.  SERVIÇO  PRESTADO SEM
REPASSE  DE  ENCARGO  FINANCEIRO.  NEGADO  PROVIMENTO  AO
APELO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A empresa de radiodifusão de sons e imagens que opera com sinal aberto (de
acesso  gratuito),  não  pratica  a  comercialização  de  mercadoria  com  fim
eminentemente econômico.

2.  Os  serviços  de  radiodifusão  sonora  e  de  sons  e  imagens  de  recepção  livre  e
gratuita não estão sujeitos à incidência de ICMS. Inteligência do art. 155, § 2º, X, da
Constituição Federal.

3. “Empresa cujo objetivo social é a execução dos serviços de radiodifusão sonora
em frequência  modulada  e  serviços  especiais,  além de  serviços  de  radiodifusão
sonora em sons e imagens não realiza operações de circulação de mercadorias ou
prestação  de  serviços  de  transporte  interestadual  e  intermunicipal  ou  de
comunicação,  mas  sim de  difusão  e  radiodifusão,  não  estando,  pois,  em relação
econômica com ato, fato ou negócio alcançado pela norma impositiva relativa ao
ICMS.” (TJPB – Acórdão/Decisão do Processo nº 20020110163033001, 3ª Câmara
Especializada Cível, Relator Des. Genésio Gomes Pereira Filho, julgado em 30-10-
2012)

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível  n.º  0080248-53.2012.815.2001,  em que figuram como partes  o  Estado  da
Paraíba e a Rádio Arapuan Ltda.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e
negar-lhe provimento.



VOTO.

O Estado da Paraíba  interpôs  Apelação contra a Sentença de f. 184/186,
prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca desta Capital, nos
autos  da Ação Anulatória de Débito Fiscal em seu desfavor  ajuizada pela  Rádio
Arapuan Ltda., que julgou procedente o pedido, determinando a anulação do Auto
de  Infração nº  93300008.09.00000157/2008-38,  referente  à  cobrança  do  ICMS –
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços não recolhido sobre os serviços
de radiodifusão realizados pela Apelada, condenando o Ente Estatal ao pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência, fixados no percentual de 10% sobre o valor
atribuído à causa.

Em suas razões, f.  188/198, alegou ser legítima a incidência de ICMS sobre
operações  relativas  à  prestação  onerosa  de  serviço  de  comunicação,  realizada
mediante  radiodifusão  sonora  ou  de  imagem,  nos  termos  do  art.  155,  II,  da
Constituição Federal, c/c os arts. 3º, III, e 39, III, “a”, da Lei Estadual nº 6.379/1996.

Afirmou  que  a  Apelada  foi  contratada  por  diversos  anunciantes  para  que
veiculasse mensagens publicitárias por meio de seus equipamentos de radiodifusão,
serviço que originou a emissão de diversas notas fiscais  de prestação onerosa de
comunicação, caracterizando, em seu entender, o fato gerador do referido tributo.

Asseverou que as prestações de serviço que foram objeto do Auto de Infração
nº  93300008.09.00000157/2008-38  se  deram  em  compreendido  entre  abril  e
dezembro de 2003, anteriores à Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro
daquele  ano,  que  retirou  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal  a  possibilidade  de
cobrança do ICMS sobre serviços de comunicação.

Pugnou, ao final, pelo provimento do Apelo e pela reforma da Sentença, para
que o pedido seja julgado improcedente.

Contrarrazoando, f. 200/210, a Empresa Apelada aduziu que atua no ramo de
rádio  aberta,  prestando  serviço  não  oneroso  de  comunicação,  na  modalidade  de
radiodifusão sonora de recepção livre e gratuita, não estando, dessa forma, sujeita à
incidência de ICMS sobre tais  serviços,  nos termos do art.  155, § 2º,  X, “d” da
Constituição Federal, pelo que requereu o desprovimento do Recurso.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, por não se configurarem
quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, I a III, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

A Apelação é tempestiva e dispensada de preparo (art. 1.007, §  1º, do CPC),
pelo que, presentes os requisitos de admissibilidade, dela conheço.

Os Órgãos Fracionários deste Tribunal de Justiça firmaram o entendimento
de  que  a  empresa  de  prestação  de  serviços  de  radiodifusão  sonora  e  de  sons  e
imagens de recepção livre e gratuita não está sujeita à incidência de ICMS sobre tais



serviços1.

A Fazenda Pública Apelante defende que a não incidência do ICMS teve
origem com a entrada em vigou da Emenda Constitucional nº 422, de 19/12/2003,
não alcançando os fatos geradores ocorridos anteriormente a esta data.

A Lei Complementar nº 87/1996, que dispõe sobre o imposto dos Estados e
do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações  de  serviços  de  transporte  interestadual  e  intermunicipal  e  de
comunicação, dispõe, em seu art. 2º, III3, que o imposto incidirá sobre prestações
onerosas  de serviços  de comunicação,  por  qualquer  meio,  inclusive a  geração,  a
emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de
comunicação de qualquer natureza.

Por  sua  vez,  Lei  nº  4.117/62  (Código  Brasileiro  de  Telecomunicações)
estabelece que os serviços de radiodifusão sejam destinados ao público em geral, de
forma livre e aberta:

Art.  6º.  Quanto  aos  fins  que  se  destinam,  as  telecomunicações  assim  se
classificam: 

1 CONSTITUCIONAL e TRIBUTÁRIO – Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela Antecipada
Remessa Oficial Prestação de serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada Rede aberta de rádio
recepção livre e gratuita Não incidência do ICMS, nos termos do art. 155, §2°, X, d da CF Desprovimento do
Recurso Oficial. - Empresa cujo objetivo social é a execução dos serviços de radiodifusão sonora em frequência
modulada  e  serviços  especiais,  além de  serviços  de  radiodifusão  sonora  em sons  e  imagens  não  realiza
operações de circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou
de comunicação, mas sim de difusão e radiodifusão, não estando, pois, em relação econômica com ato, fato ou
negócio alcançado pela norma impositiva relativa ao ICMS. Sendo assim, a anulação do auto de infração é
medida que se impõe. (TJPB – ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20020110163033001, 3ª CAMARA
CIVEL, Relator Genésio Gomes Pereira Filho, j. em 30-10-2012)

REMESSA DE  OFÍCIO  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  RADIODIFUSÃO
SONORA DE  SONS  E  IMAGENS.  REDE  ABERTA DE  TELEVISÃO.  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS
LIVRES  E  GRATUITOS.  NÃO  INCIDÊNCIA  DO  ICMS.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO  COM  MODERAÇÃO  E  PRUDÊNCIA.  MINORAÇÃO.  DESPROVIMENTO  DA
REMESSA NECESSÁRIA E PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. - Empresa cujo objetivo social é a
prestação de serviços de radiodifusão sonora de sons e imagens, inclusive a veiculação de propaganda, não
realiza  operações  de  circulação  de  mercadorias  ou  prestação  de  serviços  de  transporte  interestadual  e
intermunicipal  ou  de  comunicação,  não  estando,  pois,  em  relação  econômica  com  ato,  fato  ou  negócio
alcançado pela norma impositiva relativa ao ICMS. - Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas
também  não  podem  ser  extremados.  Provimento  parcial  do  apelo  para  minorar  os  honorários.  (TJPB  –
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20020100392485002, 1ª Câmara cível, Relator Des Manoel Soares
Monteiro, j. em 09-02-2012)

2 Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: […]

II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; […]

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

X – não incidirá: […] d) nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e
de sons e imagens de recepção livre e gratuita; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

3 Art. 2° O imposto incide sobre: […]

III – prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a
recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;



[…] 

d) serviço de radiodifusão, destinado a ser recebido direta e livremente pelo
público em geral, compreendendo a radiodifusão sonora e televisiva.

A  competência  tributária  constitucionalmente  estendida  aos  Estados  e
Distrito Federal está adstrita à prestação de serviços de comunicação, inclusive à
distância  (telecomunicação),  não  abrangendo  a  radiodifusão,  posto  que  a
comunicação exige não só destinatários determinados, como bilateralidade (resposta
do receptor ao estímulo do emissor), requisito não atendido pela radiodifusão, cujas
mensagens são pulverizadas a um número inexato e indeterminado de destinatários.

Essa distinção evidente do ponto de vista físico não passou despercebida pelo
legislador  constituinte,  que  sempre  diferenciou a  radiodifusão  da  comunicação  à
distância, como demonstra, por exemplo, o artigo 48, inciso XII, da Constituição
Federal, in verbis:

Art.  48.  Cabe  ao  Congresso  Nacional,  com  a  sanção  do  Presidente  da
República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:

[…]

XII – telecomunicações e radiodifusão;

Por  esse  raciocínio,  a  norma  constitucional,  ao  ratificar  disciplina  já
estabelecida pela Lei Complementar nº 87/1996, alcança situações pretéritas.

In casu, a Empresa Apelada não presta serviços onerosos de comunicação,
mas realiza comunicação, estabelecida a usuários incertos e indeterminados, o que,
como visto, não configura fato gerador do ICMS.

Mostra-se,  portanto,  correta  a  Sentença  hostilizada,  porquanto,
independentemente  da  vigência  da  Emenda  Constitucional  nº  42/2003,  que  veio
posteriormente  a  reconhecer  a  não  incidência  do  ICMS  sobre  a  atividade  de
radiodifusão, esta apenas tornou expressa imunidade que já existia.

Demais disso, não há repasse de encargo financeiro, o que, por si só, afasta a
incidência do tributo,  tendo em vista  que a  repercussão do encargo financeiro é
obrigatória em hipótese de ICMS, característica dos tributos indiretos.

Deve, portanto, ser afastada a cobrança do ICMS na hipótese dos autos e,
consequentemente, anulado o Auto de Infração 93300008.09.00000157/2008-38.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado na Sessão Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de ABRIL de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os



Excelentíssimos  Desembargadores  João Alves  da Silva  e  Frederico  Martinho da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes. 

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


