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ACRESCENTA O §5" AO ART. 164 DA LEr
COMPLEMENTAR MUNICIPAL NO 01, DE 30 DE
DEZEMBRO DE 2001, QUE TRATA DO CODIGO
tRreurÁnto MUNTctPAL.

FAÇo sABER euE R cÂwnRA [iruNrcrpAL DE cAScAVEL, EsrADo Do
pARANÁ. ApRovou, E EU, pREFEtro MUNtctpAL, sANCtoNo A SEGUtNTE LEt:

Art. ío Fica incluido o §5o no art. 164 da Lei Complementar [\ilunicipal 01,

de 30 de dezembro de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação.

"Art. 164

§50 Não integram o preço do serviço do subitem '17.06 da lista de

serviços constante do art. '158 desta lei, as importâncias repassadas

pelas agências de publicidade e propaganda aos veículos de

divulgação.''

Art.20 Esta lei entra em vigor ublÍca çao
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MENSAGEM DE LEI

Excelentíssimo Senhor Presidente.
Nobres Vereadores(as),

Submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara

Municipal o anexo Pro.jeto de Lei que 'ACRESCENTA O §5o AO ART. 164 DA LEI

CON/PLEMENTAR IVUNICIPAL NO 01, DE 30 DE DEZEIMBRO DE 2001, QUE

TRATA DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL.'

Como é sabido, a promulgação da Lei Complementar Federal no 157, de

2016 provocou reformas substanciais na Lei Complementar 116, de 2003 - que

dispõe sobre o lmposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - dentre as quais: a

modificação do local de cobrança do ISSQN, a instituição e modificação de novos

itens na lista de serviços; a fixação de uma alíquota mínima de 2% na cobrança do

ISSQN; a proibição da concessão de isençÕes, incentivos ou benefícios tributários

ou financeiros que impliquem em carga tributária menor que a decorrente da

aplicaçáo da alíquota mínima de Zok', e, a previsáo do cometimento de ato de

improbidade administrativa, com previsão de penalidades, àquele que, por ação ou

omissão, conceder, aplicar ou manter beneÍício financeiro ou tributário contrário ao

que disciplina a nova lei.

Com base no conteúdo dessa nova lei, e visando afastar o cometimento

de ato de improbidade administrativa, todos os municípios tiveram de adequar sua

legislação às novas determinaçÕes Íederais, o que incluiu a revogaçáo de todas as

isençÕes, incentivos ou benefÍcios tributários, e reduçÕes de base de cálculo que

envolvessem o ISSQN e implicassem em uma cobrança de alíquota inÍerior a Zok

(exceto com relação aos itens 7 .02, 7 .05 e 16.01).

Foi o que ocorreu com o Município de Cascavel através da Lei

Complementar Municipal no 95, de 2017, oportunidade em que foram reproduzidas

as disposiçÕes acerca da mudança do local de cobrança do ISSQN para alguns

itens da lista de serviços, foram modificados e incluÍdos outros itens e alíquotas de

serviço, foram revogadas e suprimidas leis e previsôes no Código Tributário

Municipal que autorizavam a redução de base de cálculo, isençÕes e concessÕes de

benefícios envolvendo tal tributo.

Tudo foi feito no intuito de atender à legislaçáo federal, bem como no

sentido de afastar a prática de lmprobidade Administrativa por parte do

administrador, visto que, de acordo com a nova lei, continuar permitindo deduçÕes

(como ocorria com o art. 167 do Código Tributário Municipal e art. 167, inciso Vlll,
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nos casos das agências de publicidade e propaganda) poderia implicar em uma

cobrança de ISSQN inferior a 2o/o, o eüe configuraria o ato de improbidade.

Tal revogação, portanto, foi consubstanciada na letra fria da Lei

Complementar Federal no '1 57, de 20'16, que, infelizmente não excetuou, explicou ou

permitiu que se fizessem interpretaçÕes acerca do que efetivamente deveria ser

considerada dedução e/ou o que efetivamente constitui base de cálculo do ISSQN,

vinculando, por completo, o administrador municipal.

A par dessa impossibilidade de interpretação, aguardou-se que o

Judiciário se manifestasse acerca da definição da base de cálculo ou dos

parâmetros definidores do preço do serviço para cada um dos itens afetados pela

nova legislação.

Foi o que aconteceu em junho deste ano relativamente à definição do

que se constituiu o preço do serviço para os prestadores de serviços da atividade

descrita nos item 17.06 da lista constante da Lei Complementar Federal no '1 '16, de

2003, que trata do ISS - lmposto Sobre Serviços.

De acordo com a decisão monocrática proferida pelo [\ilinistro

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO Superior Tribunal de Justiça, não incide o ISS

sobre o valor total da nota fiscal que inclui serviços de terceiros relativamente aos

serviços de publicidade e propaganda, Senão ve.ja:

TRIBUTARIO, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL-
/SSQN. SERYICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, NÃO
INCIDENC'A SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL A UAL
INCLUI SERY/ os UE SÁO PRESTADO POR TERCEIROS.

DO TRIBUNAL DE ORIGEM MEDIANTE AN LISE DO
SUPORTE FATICO.PROBATÓRIO DÓS AUTõi. REVISAO
IMPOSSIBILIDADE NESTA VA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO DO
MUNIC\PIO DE VITORINES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Discute-se nos auÍos se a base de cálculo do /SSQN sobre os servlços

de propaganda e publicidade inclui ou não os valores reembolsados a
terceiros a titulo de impressão e produção de materiais de divulgação.
2. Segundo drsposto nos arts. 70. e 7o. da LC 116/2003, o ISSQN tem
como fato oerador a orestacáo d,e serv,cos c onstante /is xas ta ane
sendo a áase de cálculo o preço do serviço, o qual, à luz dos
DnncIDios da ca acidade contributiva. da leqalidade e da iusticao
tributária, deye esúat vinculado ao qanho financeiro proporcionado
pelo serviço prestado. Precedente REsp. 1.584.736/SE, Rel. Min
GURGEL DE FARIA, DJe 28 2.2018
3. Ássim, considerando que o fato qerador do rSS é o serviço prestado
e concluindo o Tribunal estadual que o valor total da nota fiscal inclui
servieos ryão prestadgs pela empresa ora recorrida, mas sl'm por
ter:eiros, não advindo o lucro auferido pela empresa dos seliÇos
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prestados por esÍes terceiros , rever tal asserÍlva implica o revolvimento
do supofte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso
Especial. 4. Agravo lnterno do Município de Vitória/ES a que se nega
provimento. (STJ - Aglnt no AREsp 562665/ES 201410202048-3, Relator
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 10/06i2019.
T'1 - PRIIVEIRA TURIUA, Data de Publicação: DJe 14108/2018)

Com base no posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o

renomado especialista em tributos municipais Francisco Mangieri publicou:

/SS náo incide sobre o valor total da nota fiscal no tocante aos servços
de propaganda e publicidade.
Foi o que decidiu a Primeira Turma do STJ no Aglnt no AREsp 562665/ES
lmportante esse julgado para os municípios que até então so contavam com
decisões dos tribunais de justiça sobre a matéria.
Embora o STJ não tenha entrado na seara das provas, o que é vedado na
terceira instância. acolheu o argumento adotado pelo Tribunal de origem,
segundo o qual o "preço do servlgo " deve estar vinculado ao ganho
financeiro do serviço prestado, o que afasta as imporÍâncias recebidas pelo
prestador, mas que são desllnadas aos seus verdadeiros titulares.
(17 de julho de 2019)
http://www,kibutomu n icipal. com. br/portal/index. p h p/com pone ntlk2lileml2157 -
iss-sobre-propaganda-e-publicidade

No mesmo sentido o não menos importante jurista Roberto Adolfo Tauil

igualmente publicou:

BASE DE CALCULO DO 
'SS 

DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NAO
INCLUI YÁLORES DE TERCEIROS
1. Discute-se nos auÍos se a ôase de cálculo do /SSQN sobre os servlços
de propaganda e publicidade inclui ou não os valores reembolsados a
terceiros a título de impressão e produção de materiais de divulgação.
2. Segundo dlsposÍo nos arÍs. 1o. e 7o. da LC 116/2003, o /SSQN úem
como fato gerador a prestaçáo de serviços constantes da lista anexa, sendo
a base de cálculo o preço do serviço, o qual, à luz dos princípios da
capacidade contributiva, da legalidade e da justiça tributária, deve estar
vinculado ao ganho financeiro proporcionado pelo serviço prestado.
Precedente: REsp. 1.584.736/SE, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe
28 2.2018
3. Assim, conslde rando gue o fato gerador do /SS e o serviço prestado e
concluindo o Tribunal estadual que o valor total da nota fiscal inclui serviços
não prestados pela empresa ora recorrida. mas sim por terceiros. não
advindo o lucro auferido pela empresa dos serviços prestados por esÍes
terceiros, rever tal asseftiva implica o revolvimento do supofte fático-
probatorio dos auÍos, o que é vedado em Recurso Especial.
Aglnt no AREsp 562665 / ES - Rel. Min. Napoleáo Nunes Maia Filho - DJ
10/06/2019
http://consultormun icipal.adv. br/artiqo/boletim-informativo/O1-07-201 9-base-
de-ca lcu lo-d o-iss-de -o ToDao a nda-e-p u b licid ad e-nao-inclu i-va lo res-de-ffi
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Desse modo, considerando o posicionamento do Superior Tribunal de

Justiça, bem como a interpretaçáo dos renomados juristas acima citados. é que se

apresenta o presente Projeto de Lei, que visa unicamente deÍinir o preço dos

serviços da atividade descrita nos item 17.06 da llsta constante da Lei

Complementar Federal n.o 'l '16/2003, que trata do ISS - lmposto Sobre Serviços, a

fim de evitar que o ISS incida incorretamente sobre valores que não representam o
ganho econômico das empresas de publicidade e propaganda.

Essas sáo, Senhor Presidente, a razão que justiÍica elaboração deste

Projeto de Lei que submetemos à apreciação dos Senhores Membros da Câmara

Legislativa, renovando a Vossa Excelência, os meus protestos de elevada estima e

distinta consideração.

Gabinete do Prefeito Municipal,
Cascavel, 07 de novembro de 2019

Leonaldo Paranhos,
Prefeito Municipal.
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Ao Excelentíssimo Vereador
ALÉCIO NATALINo ESPiNoLA
Presidente da Câmara Municipal
Cascavel - Paraná.


