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RESUMO 
 

ALVES, Francielli Honorato. O Exercício da Competência Tributária Municipal na 

Delimitação da Base de Cálculo do Imposto sobre Serviços. 2016. 322 f. Mestrado – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

 

A Constituição Federal de 1988 conferiu aos Municípios e ao Distrito Federal a competência 

para instituir o imposto sobre serviços de qualquer natureza definidos em lei complementar, 

com exceção dos serviços de transporte interestadual e intermunicipal e dos serviços de 

comunicação, que são tributados pelos Estados por meio do ICMS. Um dos pontos principais 

do exercício daquela competência está na delimitação da base de cálculo do ISS, por se tratar 

do elemento que indicará o montante da riqueza que o contribuinte obteve com a prestação 

do serviço e sobre o qual o ISS será calculado. É necessário, então, que a base de cálculo 

definida na lei municipal para a cobrança do ISS tenha estreita relação com o fato jurídico 

“prestar serviço de qualquer natureza”, pois é somente a riqueza decorrente dessa 

materialidade que poderá ser atingida pelo ISS. Sendo assim, caso um Município preveja, 

em lei própria, que os valores que não foram recebidos pelo prestador como remuneração 

pelo serviço executado em favor do tomador também devem compor a base de cálculo do 

ISS, a cobrança desse imposto que se baseie nessa lei será inconstitucional, pois atingirá 

valores que não revelam capacidade contributiva do prestador do serviço. Considerando-se 

que a Lei Complementar n.º 116/2003, ao exercer a função de lei complementar nacional 

prescritora de normas gerais em matéria de cobrança de ISS, estabelece que a sua base de 

cálculo deve ser o “preço do serviço”, torna-se necessário verificar quais são os limites 

semânticos que podem ser atribuídos a essa expressão para que o ISS não seja calculado 

sobre valores que não representem receita decorrente da prestação de serviço. Para tal 

análise, primeiramente serão apresentados os critérios que compõem a regra-matriz de 

incidência do ISS, de tal forma que seja possível demonstrar a relação intrínseca que cada 

um deles estabelece com a materialidade tributável por meio desse imposto. Relação essa 

que se destaca no estudo da base de cálculo como critério quantitativo daquela regra-matriz, 

posto que deve compreender apenas os valores recebidos pelo prestador como remuneração 

pelo serviço prestado. E para diferenciar esses valores daqueles que são recebidos pelo 

prestador do serviço do seu tomador como reembolso de despesas, serão propostos alguns 

critérios objetivos que devem ser aplicados na análise de cada uma das despesas envolvidas 

em uma prestação do serviço para que se determinem se os valores que serão empregados 

no seu custeio devem ou não compor a base de cálculo do ISS. Além disso, também serão 

propostos critérios para diferenciar os valores recebidos pelo prestador que são incorporados 

ao seu patrimônio daqueles que apenas transitam temporariamente por ele e identificar quais 

deles sofrerão a incidência do ISS. Por fim, será também analisada a necessidade de 

prescrição de critérios para o rateio do preço cobrado pela execução concomitante de uma 

prestação de serviço em estabelecimentos localizados em Municípios diferentes, de tal forma 

que todos esses Municípios possam definir uma base de cálculo constitucional para a 

apuração do ISS que cada um tem competência para cobrar sobre esse fato jurídico tributário. 

 

Palavras-chave: Competência tributária. Regra-matriz de incidência tributária. Imposto 

sobre Serviços. Prestação de Serviço. Base de Cálculo. Preço do Serviço. Ingresso. Receita. 

Reembolso. Tributação Municipal. 



ABSTRACT 
 

ALVES, Francielli Honorato. The Competence of Municipalities in Assessing the Tax Base 

of Tax on Services. 2016. 322 f. Master of Law – Faculty of Law, University of São Paulo, 

São Paulo, 2016. 

 

 

The Federal Constitution of 1988 attributed to municipalities and the Federal District the 

competence to institute tax on services of any nature (ISS) as defined in a supplementary 

law, with exception to interstate and intermunicipal transportation services and services of 

communication, taxed by the States ICMS. One of the main points of municipalities’ 

competence refers to the assessment of the ISS tax base, by the designation of which value 

obtained by the taxpayer through the service rendered is subjected to taxation. The tax base 

defined by the municipal law to charge the ISS should be strictly related to the legal fact of 

providing service of any nature. Only the value obtained through this materiality is subjected 

to the ISS. In case a particular municipal legislation anticipates the addition to the ISS tax 

base of values received by the provider other than the compensation for the service rendered 

in favor of a client, the charging of the tax based on this law will be unconstitutional, since 

it deals with values over the taxpayers’ contributive capacity. While performing the function 

of prescribing national general norms related to ISS charging, Supplementary Law 116/2003 

establishes that the tax base should be the “price of service.” It becomes necessary to verify 

the semantic limits that may be attributed to the expression “price of service” to avoid the 

calculation of ISS on values that do not represent the service compensation. For such 

analysis, this thesis presents, first, the criteria that form the rule array of ISS incidence, 

demonstrating the intrinsic relation of each one of the criterion with the taxable materiality. 

This relation stands out in the study of the tax base as a quantitative criterion of the rule array 

of ISS incidence, since it should encompass only the values received by the provider as 

compensation for the service rendered. To differentiate these values from those received by 

the service provider from the client as reimbursement of expenses, this thesis proposes 

objective criteria to analyze each expenditure involved in a service provision, in order to 

determine whether the values applied to its costing should form the ISS tax base. This thesis 

also proposes criteria to differentiate values received that are definitely incorporated to the 

provider’s patrimony from those that are temporary. These criteria also identify which of 

these values could be subjected to the ISS. Finally, this thesis analyses the prescription of 

criteria to the assessment of the price charged for service simultaneously provided at 

facilities located at different municipalities, making it possible for all these municipalities to 

define a constitutional tax base to assess the ISS each one has the competence to charge.  

 

 

Keywords: Taxing Power. Rule array of tax incidence. Service Tax. Service. Tax Base. 

Price of Service. Inflow. Income. Repayment. Municipal Taxation. 
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Introdução 

 

 

 A Constituição Federal de 1988 alçou o fato jurídico “prestar serviços” como 

materialidade reveladora de riqueza produzida pela pessoa física ou jurídica que o realiza e 

que poderia ser alcançada pela cobrança de impostos. Cobrança que deveria ser feita no 

limite da capacidade contributiva de cada prestador de serviço e atuaria como meio de o 

Estado garantir recursos para a manutenção financeira da sua estrutura administrativa e da 

prestação de serviços públicos. 

 Diante da grande quantidade e diversidade de fatos que poderiam vir a ser 

considerados como prestação de serviço para fins dessa tributação, o constituinte originário 

optou por repartir a competência para essa tributação entre os Estados e os Municípios. 

Utilizou-se, então, do art. 155, inciso II do texto constitucional, para atribuir aos Estados a 

competência para cobrar imposto sobre a prestação de serviço de transporte interestadual ou 

intermunicipal e sobre a prestação de serviço de comunicação. Essa competência é exercida 

por meio da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS). Aos 

Municípios, coube a competência de tributar todas as demais prestações de serviço que não 

fossem tributadas pelos Estados e que estivessem devidamente definidas em lei 

complementar, conforme prescreve o art. 156, inciso III da Constituição. Por fim, ao Distrito 

Federal foram atribuídas ambas as competências tributárias. 

 O presente trabalho concentra-se no estudo da competência tributária que foi 

atribuída aos Municípios e ao Distrito Federal para a instituição e a cobrança do chamado 

“Imposto sobre Serviço” (ISS) ou “Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza” (ISSQN)1. 

De forma mais específica, dedica-se principalmente à proposta de novos critérios jurídicos, 

construídos com base na análise pragmática de diferentes tipos de prestações de serviço, que 

possam ser empregados para identificar quais dos valores recebidos pelo prestador do seu 

tomador caracterizam-se como riqueza decorrente daquela materialidade e, por isso, devem 

ser tributados por meio do ISS, diferenciando-os dos demais valores que, sendo recebidos 

como meros ingressos ou como reembolso de despesas, não podem ser atingidos por esse 

imposto. 

                                                           
1 Apesar de essas duas expressões serem igualmente válidas, optou-se por empregar, neste trabalho, apenas a 

expressão “Imposto sobre Serviços” ou a sigla “ISS” para fazer referência a esse imposto municipal. 
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 Considerando-se que, atualmente, existem 5.570 Municípios no território brasileiro, 

há uma grande quantidade de entes federados competentes para tributar as prestações de 

serviço de qualquer natureza, o que demonstra a importância de um estudo que se dedique, 

inicialmente, aos detalhes que caracterizam determinado fato jurídico como “prestação de 

serviço” tributável por meio desse imposto. Essa identificação mais precisa poderá evitar 

que diferentes Municípios prevejam, em suas respectivas legislações, fatos que não tenham 

a natureza de prestação de serviço, cercando o alargamento inconstitucional da competência 

tributária atribuída aos Municípios.  

 Além disso, também se mostra necessária a busca pela definição da grandeza capaz 

de medir a extensão da materialidade “prestar serviços de qualquer natureza”, de tal forma 

que os prestadores de serviço sejam tributados por qualquer um dos Municípios brasileiros 

apenas com base naquela riqueza que produziram e da qual passaram a ser titulares em razão 

da realização de uma prestação de serviço em benefício de um tomador. Isso porque, caso 

estabeleça como base de cálculo para a cobrança do ISS um elemento que atinja valores 

superiores à riqueza obtida pelo prestador de serviço em razão da atividade realizada, além 

de eleger base de cálculo incompatível com o fato jurídico a ser tributado, o legislador 

municipal estará também prescrevendo o exercício de uma tributação fora dos limites da 

competência constitucional atribuída ao ente federado que ele representa. Sendo assim, 

torna-se necessário o desenvolvimento de um estudo que identifique qual a grandeza que, 

estando adequada à materialidade prevista no art. 156, inciso III da Constituição Federal 

como tributável por meio do ISS, pode ser eleita pelos legisladores municipais como base 

de cálculo para uma cobrança constitucional desse imposto. 

 Nesse contexto, o desenvolvimento do presente trabalho de dissertação de mestrado 

não pode deixar de considerar as prescrições postas pela Lei Complementar n.º 116/2003 

como normas gerais a serem seguidas obrigatoriamente por todos os Municípios e pelo 

Distrito Federal no exercício de sua competência para tributar as prestações de serviço de 

qualquer natureza. Entre essas normas, está aquela que estabelece o “preço do serviço” como 

base de cálculo do ISS. É possível afirmar, de antemão, que essa legislação complementar 

não cumpre integralmente a função que lhe foi atribuída pelo art. 146, inciso III do texto 

constitucional, tendo em vista que não elenca limites precisos para que se possa estabelecer 

com segurança quais valores envolvidos em uma prestação de serviço devem ou não compor 

o que se nomeia de “preço do serviço”. Considerando, então, os enunciados prescritivos de 

caráter nacional que tratam sobre a cobrança do Imposto sobre Serviços no ordenamento 

jurídico brasileiro atual, este trabalho de dissertação de mestrado tem como objetivo verificar 
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quais os limites que, de acordo com a Constituição Federal, devem ser seguidos pelos 

Municípios e pelo Distrito Federal na delimitação dos valores que devem ou não integrar a 

expressão “preço do serviço”, empregada como base de cálculo do ISS. 

 Não se pode deixar de considerar, ainda, que uma grande parte das leis municipais 

atualmente vigentes prescrevem que, para fins de apuração da base de cálculo do ISS, o 

“preço do serviço” deve ser considerado como a “receita bruta” obtida em razão da prestação 

do serviço. Por isso, integra também este trabalho a proposta de analisar quais os limites do 

conceito de “receita”, de tal forma que seja possível diferenciar os valores que realmente 

passaram à titularidade do prestador de serviço em razão da execução do serviço daqueles 

valores que foram recebidos por ele a título de mero ingresso ou de reembolso de despesas 

cujo pagamento já tenha sido antecipado por ele. Como resultado dessa análise, pretende-se 

construir critérios jurídicos objetivos que permitam identificar quais valores recebidos pelo 

prestador de serviço do seu tomador adequam-se ou não ao conceito de receita e, 

consequentemente, podem ou não ser incluídos na base de cálculo do Imposto sobre Serviço. 

Essa identificação se faz necessária para que a cobrança desse imposto seja feita dentro dos 

limites da competência tributária dos entes federados envolvidos. Esses limites seriam 

extrapolados caso a cobrança do ISS atingisse também os valores caracterizados como meros 

ingressos ou como reembolsos de despesas.  

 Considerando-se que a dinâmica cada vez maior das atividades econômicas leva a 

pessoa jurídica prestadora de serviços a montar mais de um estabelecimento para a execução 

de seus serviços, em territórios de Municípios distintos, também se mostra relevante para 

este trabalho a realização de uma análise dos efeitos desse tipo de organização empresarial 

na apuração da base de cálculo do ISS. Essa análise se torna mais saliente quando os 

estabelecimentos localizados em Municípios diferentes concorrem para a execução de um 

mesmo serviço, sem que seja possível definir em qual deles é exercida uma atividade 

meramente administrativa e em qual se realiza a prestação de serviço propriamente dita. 

Diante dessa realidade e para complementar o presente trabalho, pretende-se verificar se, no 

ordenamento jurídico atual e, especialmente, na Lei Complementar n.º 116/2003, existe a 

previsão de critérios legais para identificar qual ente federado terá competência para tributar 

essa prestação de serviço executada concomitantemente nos territórios de mais de um 

Município. Como consequência, também será necessário verificar se existem critérios legais 

que prescrevam a forma como deve ser delimitada a parcela do “preço do serviço” cobrado 

em razão dessa prestação de serviço que poderá ser considerada como base de cálculo do 

ISS a ser cobrado por cada um desses Município sobre essa mesma prestação de serviço. Por 
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fim, caso se constate a inexistência desses critérios, analisar-se-á se as autoridades 

administrativas, no momento de realização e de revisão do lançamento tributário, assim 

como as autoridades judiciais, no momento de julgamento do tributo lançado, poderão ou 

não adotar critérios que, apesar de aparentemente “justos” e objetivos, não estão previstos 

na legislação vigente para delimitar a base de cálculo aplicada na apuração do ISS incidente 

sobre o caso concreto. 

 Para que a execução de todas essas análises seja apresentada de forma lógica e 

coerente, este trabalho está organizado em duas grandes partes, divididas no total de oito 

capítulos. 

 Na primeira parte, são estudados os diferentes elementos que compõem a regra-

matriz de incidência do Imposto sobre Serviços. Para fundamentar a construção de cada um 

desses critérios que compõem aquela norma jurídica geral e abstrata de incidência tributária, 

o primeiro capítulo dessa grande parte é dedicado ao estudo da repartição constitucional de 

competências tributárias, especialmente no que diz respeito às competências para a cobrança 

de impostos, atribuídas aos entes federados com base em conceitos jurídicos. O mesmo 

capítulo trata das funções atribuídas pela Constituição Federal à lei complementar de caráter 

nacional e do papel desse tipo de instrumento normativo na delimitação da materialidade 

tributável por meio do ISS. 

 Os outros quatro capítulos dessa primeira parte são dedicados ao estudo de cada um 

dos critérios mínimos que compõem a estrutura lógica da regra-matriz de incidência do ISS, 

cuja função é determinar o cálculo do valor do tributo que será objeto da relação jurídica 

tributária que será estabelecida entre um Município e o sujeito prestador de serviço, quando 

verificada, no mundo fático, a ocorrência de uma prestação de serviço descrita como fato 

imponível tributário na hipótese daquela norma geral. Esse estudo tem como principal 

fundamento a verificação, no capítulo 2, de qual é o conceito jurídico atribuído à 

materialidade “prestar serviço”. A partir disso, nos capítulos 3, 4 e 5, são analisadas as 

relações que os critérios temporal, espacial, pessoal e quantitativo estabelecem com esse 

critério material da regra-matriz de incidência do ISS, de tal forma que seja possível 

demonstrar que a identificação de cada um desses critérios decorre necessariamente da 

concretização da materialidade “prestar serviço”.  

 Maior ênfase é dedicada ao estudo da relação entre a base de cálculo, como critério 

quantitativo da regra-matriz de incidência do Imposto sobre Serviços, e a materialidade 

tributável por meio desse imposto. Esse é o tema central da segunda parte desta dissertação, 

que, por sua vez, está dividida em três grandes capítulos, nos quais são construídos elementos 
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para uma melhor definição de uma base de cálculo do ISS, que esteja de acordo com os 

limites da competência atribuída pela Constituição Federal aos Municípios para a cobrança 

desse imposto. 

 O primeiro capítulo dessa segunda parte é dedicado ao estudo da expressão “preço 

do serviço” como medida da materialidade “prestar serviço”. Para tanto, são analisadas as 

similaridades e as diferenças dos conceitos atribuídos ao signo “preço” pelas Ciências 

Contábeis e pelo Direito Civil brasileiro, servindo de fundamentação para a identificação 

dos limites do conceito atribuído à expressão “preço do serviço” pelo Direito Tributário, 

especialmente para fins de apuração do ISS.  

 No segundo capítulo, é desenvolvido um estudo da etimologia dos termos “ingresso”, 

“receita” e “reembolso”, seguido da análise dos significados atribuídos a cada um deles pela 

doutrina e pela jurisprudência brasileira atuais. Com esse estudo da etimologia e dos 

significados, define-se quais desses valores podem ser considerados como base de cálculo 

do Imposto sobre Serviço e quais não devem sofrer a incidência desse imposto, 

considerando-se a relação de cada um deles com a produção de riqueza a partir da execução 

de uma prestação de serviço. A partir disso e ainda nesse capítulo dois, verifica-se se a lei 

complementar de caráter nacional atualmente vigente define de forma satisfatória a base de 

cálculo do ISS e se cabe essa definição à lei ordinária municipal, instituidora do ISS em cada 

Município, como forma de garantir maior segurança jurídica às autoridades fiscais e aos 

sujeitos passivos desse imposto. 

 Por fim, no terceiro capítulo dessa segunda parte e último da presente dissertação, 

surge o componente principal deste trabalho: a proposta de critérios jurídicos objetivos que 

possam ser utilizados para diferenciar valores recebidos pelo prestador de serviço a título de 

receitas de serviços, de reembolso de despesas ou de meros ingressos. Esses critérios servem, 

ao final, para definir quais valores deverão ou não compor a base de cálculo do Imposto 

sobre Serviços. Para a demonstração da validade de cada um dos critérios propostos, eles 

são aplicados a situações hipotéticas e também a casos reais de prestações de serviço que 

foram levadas à apreciação do Conselho Municipal de Tributos da Prefeitura de São Paulo, 

ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Superior Tribunal de Justiça. Em cada 

uma dessas situações, são classificados os valores identificados como receita, reembolso ou 

mero ingresso e verifica-se se a base de cálculo do ISS definida nas decisões proferidas por 

esses órgãos administrativos ou judiciais está ou não de acordo com o texto constitucional. 

 Para encerrar esse último capítulo, apresenta-se uma análise de algumas hipóteses de 

realização de uma mesma prestação de serviço em estabelecimentos localizados em 
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Municípios diferentes, nos quais se verifica a ocorrência de possíveis conflitos de 

competência. Essa análise será feita com a distinção entre os casos em que um desses 

estabelecimentos realiza apenas uma atividade-meio relacionada à atividade-fim para a qual 

a prestadora de serviço foi contratada e aqueles em que se verifica a execução complementar 

da atividade-fim em ambos os estabelecimentos. Finaliza-se esse capítulo com uma proposta 

de soluções para a definição da base de cálculo do Imposto sobre Serviços incidente sobre 

esse tipo de prestação de serviço que, em conformidade com o Sistema Constitucional 

Tributário, devem ser aplicadas a esses casos e a relação das soluções propostas com a 

legislação complementar atual.  

 Trata-se, portanto, de um trabalho de dissertação de mestrado que tem o objetivo de 

identificar os limites constitucionais que decorrem da materialidade “prestação de serviço 

de qualquer natureza” e que devem ser seguidos pelos Municípios e pelo Distrito Federal no 

exercício da competência que lhes foi atribuída para estabelecer os valores que serão 

considerados como base para o cálculo do ISS incidente sobre as diferentes prestações de 

serviço sujeitas à sua cobrança2. Pretende-se, assim, que este trabalho possa servir de 

orientação para os inúmeros entes federados aos quais o art. 156, inciso III da Carta Magna 

atribuiu a competência para cobrar o Imposto sobre Serviços a respeito de quais os limites 

que devem seguir na delimitação da base de cálculo do Imposto sobre Serviços, a fim de que 

a instituição e a cobrança desse imposto sejam sempre realizadas de forma constitucional. 

 

 

 

                                                           
2 A possibilidade de cobrança do ISS em valor fixo, prevista no art. 9º, §1º e §3º do Decreto-Lei n.º 406/1968, 

não será abordada nesta dissertação de mestrado. A intrínseca relação existente entre a materialidade e a base 

de cálculo da regra-matriz de incidência do Imposto sobre Serviços, premissa principal que guia a construção 

deste trabalho, não é relevante para o cálculo de impostos cobrados em valores fixos, o que justifica a 

dedicação exclusiva ao estudo da cobrança do ISS em valor variável. 
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PARTE I – A REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO 

SOBRE SERVIÇOS 

 

 

 O estudo que será desenvolvido nesta dissertação de mestrado para identificar os 

limites constitucionais que os Municípios e o Distrito Federal3 devem seguir na prescrição 

legal e na apuração concreta da base de cálculo do Imposto sobre Serviços tem como 

premissa fundamental a intrínseca relação existente entre a materialidade tributável por meio 

do ISS e a sua base de cálculo. Sendo assim, é necessário iniciar o seu desenvolvimento com 

a análise da regra-matriz de incidência do Imposto sobre Serviços, que carrega aquela 

materialidade em seu antecedente e essa base de cálculo em seu consequente.  

 O emprego da expressão “regra-matriz de incidência tributária”4 estará relacionado 

ao estudo e à identificação da estrutura lógico-deôntica da norma jurídica geral e abstrata5 

                                                           
3 Ainda que Constituição Federal, em seu art. 156, inciso III, tenha atribuído não só aos Municípios, mas 

também ao Distrito Federal a competência para cobrar o imposto sobre serviços de qualquer natureza, a partir 

deste ponto do trabalho e sempre que possível serão mencionados apenas os Municípios nos momentos em 

que for necessária a referência aos entes federados que atuam como sujeito ativo do ISS, a fim de evitar 

repetições desnecessárias e tornar o texto mais fluído.  
4 Para melhor explicar o que se entende por “regra-matriz de incidência tributária”, serão utilizadas as lições 

do mestre Paulo de Barros Carvalho: “A ‘norma tributária em sentido estrito’ será a que prescreve a 

incidência. Sua construção é obra do intérprete, enquanto órgão do sistema ou na condição de um interessado 

qualquer, mas sempre a partir dos estímulos sensoriais do texto legislado (reduzindo o direito à forma escrita). 

(...) A hipótese ou suposto prevê um fato de conteúdo econômico, enquanto o consequente estatui um vínculo 

obrigacional entre o Estado, ou quem lhe faça as vezes, na condição de sujeito ativo, e uma pessoa física ou 

jurídica, particular ou pública, como sujeito passivo, de tal sorte que o primeiro ficará investido do direito 

subjetivo público de exigir, do segundo, o pagamento de determinada quantia em dinheiro. Em contrapartida, 

o sujeito passivo será cometido do dever jurídico (ou dever subjetivo) de prestar aquele objeto”. 

(CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 8 ed. rev. São 

Paulo: Saraiva, 2010, p. 132). 
5 É importante esclarecer o sentido com o qual a expressão “norma jurídica” é empregado nesta dissertação de 

mestrado. Para tanto, utilizam-se as palavras do professor Paulo de Barros Carvalho: 

“A norma jurídica, com seu esquema sintático de juízo condicional (proposição condicional para a Lógica 

moderna), recoberto semanticamente com sentidos concretos que se dirigem ao campo material das condutas 

intersubjetivas, volta-se para o fim de orientar o comportamento social em direção a certos valores que 

assegurem o equilíbrio e a harmonia entre as pessoas da sociedade humana (sua dimensão pragmática). É 

estrutura linguística que tem como finalidade precípua condicionar o proceder coletivo, produzindo a 

almejada eficácia social do mandamento”. (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem 

e método. 5 ed. São Paulo: Noeses, 2013, p. 663-664). 

As lições do professor Geraldo Ataliba sobre a norma jurídica também devem ser lembradas: 

“(...) a estrutura das normas jurídicas é complexa; não é simples, não se reduz a conter um comando pura e 

simplesmente. Toda norma jurídica tem hipótese, mandamento e sanção. Verificada a hipótese, o 

mandamento atua, incide. 

Acontecido o fato previsto na hipótese da lei (hipótese legal), o mandamento, que era virtual, passa a ser atual 

e se torna atuante, produtivo dos seus efeitos próprios: exigir inexoravelmente (tornar obrigatórios) certos 

comportamentos, de determinadas pessoas. 

(...) 

Enquanto não ocorra o fato descrito na hipótese, o mandamento fica em suspenso, não incidindo. Sua 

incidência é condicionada à ocorrência do fato previsto na respectiva hipótese. Averiguar-se, em cada caso, 
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que contém os elementos mínimos necessários para a verificação da ocorrência de um fato 

jurídico previsto em lei como hipótese para a incidência de determinado tributo. No caso do 

ISS, essa estrutura é empregada para que se possa verificar a concretização de uma prestação 

de serviço no mundo dos fatos, sobre a qual incidirá a norma jurídica que confere àqueles 

entes federados o direito de exigir do sujeito que prestou o serviço o cumprimento do dever 

de pagar uma fração de seu preço a título desse imposto. 

 Para a identificação de cada um dos critérios mínimos necessários para a incidência 

do Imposto sobre Serviços, será primordial verificar a materialidade eleita pela Constituição 

Federal como tributável por meio do ISS. É a partir da delimitação daquele fato jurídico que 

decorrem os limites constitucionais impostos à construção dos demais critérios que 

compõem a norma jurídica geral e abstrata de incidência desse imposto municipal. 

 Atenção maior e mais detalhada será dispensada ao estudo da relação entre o fato 

jurídico que pode ser previsto na hipótese da regra-matriz de incidência do ISS e a base de 

cálculo que compõe o critério quantitativo presente no consequente dessa mesma norma 

jurídica6. Essa relação contém o ponto crucial para se confirmar que o tributo a ser cobrado 

realmente se trata de um imposto7 e, principalmente, para se verificar se o cálculo do valor 

que cada prestador de serviço deve pagar a título de ISS está sendo feito de forma a respeitar 

                                                           
se ocorreu fato subsumido à hipótese é fundamental, para apurar-se se houve ou não incidência do 

mandamento”. (ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6ª ed. 9ª tiragem. São Paulo: 

Malheiros, 2008, p. 42-43). 
6 Demonstra-se, com isso, o modelo teórico a ser adotado no desenvolvimento deste trabalho de dissertação de 

mestrado: o uso da regra-matriz de incidência tributária como instrumento essencial para a análise da 

constitucionalidade e da legalidade do exercício da competência tributária de um ente federal. Como bem 

lembra o professor Paulo de Barros Carvalho,  

“A esquematização formal da regra-matriz de incidência tem-se mostrado um utilíssimo instrumento 

científico, de extraordinária fertilidade e riqueza para a identificação e conhecimento aprofundado da unidade 

irredutível que define a fenomenologia básica da imposição tributária. Seu emprego, sobre ser fácil, é 

extremamente operativo e prático, permitindo, quase que de forma imediata, penetrarmos na secreta 

intimidade da essência normativa, devassando-a e analisando-a de maneira minuciosa. Em seguida, 

experimentando o binômio base de cálculo/hipótese de incidência, colhido no texto constitucional para 

marcar a tipologia dos tributos, saberemos dizer, com rigor e presteza, da espécie e da subespécie da figura 

tributária que investigamos”. (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 26 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2014, p. 335, grifo do autor). 
7 “Se em outros países, devido às peculiaridades de seus respectivos ordenamentos jurídicos, não importa saber-

se diante de que tipo de tributo se está, no Brasil, em face da rígida repartição de competências tributárias, 

decorrente do princípio federativo, é imprescindível distinguir-se as espécies tributárias. 

Duas razões principais levam-nos a essa conclusão. A primeira delas deriva da necessidade de se averiguar a 

que pessoa política pertence determinada exação tributária. Em segundo lugar, dadas as características de 

cada tributo, afirmadas constitucionalmente, dever-se-á buscar saber se aquele tributo foi validamente 

instituído, seguindo as diretrizes da Constituição, que funcionam como forma de verificar a obediência aos 

direitos fundamentais do cidadão, no caso referentes à matéria tributária”. (HOVARTH, Estevão. 

Classificação dos Tributos. In: BARRETO, Aires F.; BOTALLO, Eduardo Domingos. (Coord.). Curso de 

iniciação em direito tributário. São Paulo: Dialética, 2004, p. 38). 
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a capacidade contributiva desse sujeito passivo, atingindo apenas a riqueza decorrente do 

serviço prestado por ele8. 

 Esta primeira parte da dissertação fixa os conceitos e a aplicação prática de cada um 

dos critérios da regra-matriz de incidência do ISS, que servem de premissas para o estudo 

dos limites constitucionais impostos aos entes federados na delimitação da base de cálculo 

desse tributo, analisada na segunda parte deste trabalho. 

 Portanto, este trabalho é norteado pelos pressupostos da teoria do Construtivismo 

Lógico-Semântico, que emprega a linguagem como instrumento por meio do qual se constrói 

o conhecimento sobre determinada realidade e que refuta a atribuição de verdade única e 

incontestável a afirmações que se faça sobre essa realidade9. De acordo com essa teoria, o 

intérprete adota premissas próprias para construir a verdade sobre determinado objeto, 

utilizando a linguagem competente para dar existência, na realidade cognoscitiva, a um fato 

que só existia no mundo fático antes de ser relatado. 

 No estudo do Direito, a aplicação dessa teoria impede o exegeta de atuar como um 

sujeito que pretende extrair a única e verdadeira essência dos enunciados prescritivos que 

tratam de determinada matéria. Ao invés disso, a função que cabe ao cientista do Direito é 

analisar a linguagem prescritiva do direito positivo e, com base nos pressupostos teóricos 

adotados por ele, construir, por meio de uma linguagem descritiva, o sentido mais coerente 

e adequado com todo o ordenamento jurídico vigente10, que possa ser atribuído àqueles 

enunciados prescritivos. 

                                                           
8 A atuação do princípio da capacidade contributiva, previsto no art. 145, §1º da Constituição Federal, como 

um limite constitucional ao exercício da competência que os entes federados têm para a cobrança de impostos 

decorre do fato de que a materialidade de todo e qualquer imposto equivale a um fato jurídico realizado pelo 

contribuinte, que permite a presunção de que ele possui determinada riqueza. Sendo assim, o contribuinte só 

pode ser obrigado a pagar um valor de imposto que seja compatível com a extensão dessa riqueza.  

Nas palavras do professor Amilcar de Araújo Falcão, “O imposto caracteriza-se por ter como fato gerador 

um fato da vida comum tomado como índice de capacidade econômica, de modo que, por isso mesmo, o 

tributo se destina ao custeio de serviços gerais da administração ou, pelo menos, não tem a sua cobrança 

condicionada à utilização do serviço público”. (FALCÃO, Amilcar de Araújo. Fato Gerador da Obrigação 

Tributária. 7 ed. São Paulo: Noeses, 2013, p. 104). 
9 “A cada dia, com o cruzamento vertiginoso das comunicações, aquilo que fora tido como ‘verdade’ dissolve-

se num abrir e fechar de olhos, como se nunca tivesse existido, e emerge nova teoria para proclamar, em alto 

e bom som, também em nome da ‘verdade’, o novo estado de coisas que o saber científico anuncia. (...) 

Reflexões desse gênero conduziram o pensamento a uma desconstrução da verdade objetiva e a 

correspondente tomada de consciência dos limites intrínsecos do ser humano, com a subsequente ruína do 

modelo científico representado por métodos aplicados aos múltiplos setores da experiência física e social. 

Plantado no princípio da autorreferencialidade da linguagem, eis a assunção do movimento do ‘giro-

linguístico’. É a retórica, não como singelo domínio de técnicas de persuasão, mas, fundamentalmente, como 

modelo filosófico adequado para a compreensão do mundo”. (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito 

tributário: linguagem e método. 5 ed. São Paulo: Noeses, 2013, p. 159-160). 
10 “De acordo com esta nova concepção filosófica, a linguagem deixa de ser apenas instrumento de 

comunicação de um conhecimento já realizado e passa a ser condição de possibilidade para constituição do 
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 Este trabalho adota a postura da teoria do Construtivismo Lógico-Semântico ao 

analisar as regras que compõem o Sistema Tributário Nacional, especialmente aquelas 

voltadas à repartição de competências para a cobrança de impostos aos entes federados, que 

servirão de premissas para a construção de critérios que permitam uma definição dos limites 

de uma base de cálculo constitucional para o Imposto sobre Serviços. Em nenhum momento, 

essa definição aqui proposta é considerada como verdade única e absoluta. Trata-se da 

definição de limites que esta autora julga como mais adequada para que os Municípios e o 

Distrito Federal possam exercer sua competência tributária sem desrespeitar direitos 

fundamentais dos contribuintes do ISS. 

 

                                                           
próprio conhecimento enquanto tal”. (CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de Teoria Geral do 

Direito: O Construtivismo Lógico-Semântico. 2 ed. São Paulo: Noeses, 2010, p. 13-14). 
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CAPÍTULO 1 – A REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE 

COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS 

 

 

 As competências tributárias, que hoje estão divididas no texto constitucional entre os 

diferentes entes federados brasileiros, têm origem na necessidade do Estado de obter receitas 

para custear as despesas em que incorre diariamente na sua busca constante pela garantia do 

bem-estar comum de toda a população. Sendo o Estado brasileiro constituído na forma de 

uma República Federativa11, composta por entes federados com autonomia política, 

administrativa e financeira, torna-se necessário garantir que todos esses entes terão a 

previsibilidade de recebimento constante de determinada receita para custear os gastos que 

decorrem da prestação dos serviços públicos que são de sua competência e na própria 

manutenção da sua estrutura administrativa12.  

 O poder de tributar do Estado decorre da necessidade do Estado de obter receitas a 

partir da riqueza produzida pelos particulares, tendo em vista a sua incapacidade de produzir, 

por si próprio, receita suficiente para o custeio de suas despesas13. Em um Estado 

Democrático de Direito, como é o Estado brasileiro, esse poder é exercido com a previsão, 

                                                           
11 Constituição Federal. Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 

e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito (...). 
12 Observe-se as lições do mestre Aliomar Baleeiro sobre a repartição de competências tributárias para a 

cobrança de diferentes impostos em um Estado Federado:  

“O sistema tributário integra-se com os vários impostos que cada país adota, segundo o seu gênero de 

produção, a sua natureza geográfica, a sua forma política, as suas necessidades e ainda as suas tradições (...). 

Não é possível estabelecer-se cientificamente um sistema tributário padrão ou ideal para todos os países, nem 

para qualquer deles. Não se pode apagar o passado nem desprezar fatores políticos, morais, psicológicos e 

até religiosos. (...) 

Nos países federais, o problema é ainda mais complexo e árduo, porque devem alimentar-se dos impostos 

três competências diferentes – a federal, a estadual e a municipal. (...) 

O sistema tributário deve ser produtivo, elástico, compatível com a renda nacional e com as ideias de justiça 

da época. Há de reservar à competência nacional os impostos de base mais larga (renda, consumo, alfândega). 

Convirá evitar a bitributação, de sorte que o mesmo imposto não venha a ser reclamado da mesma pessoa, e 

pelo mesmo fato, simultaneamente pela União, Estados e Municípios. Deverá resguardar o comércio 

interestadual contra discriminações”. (BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. 19 

ed. revista e atualizada por Hugo de Brito Machado Segundo. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 288). 
13 Os professores Regis Fernandes de Oliveira e Estevão Horvath apresentam a seguinte classificação para as 

receitas públicas, tomando como elemento de classificação a origem da receita: 

“A receita originária decorre da exploração, pelo Estado, de seus próprios bens. Tem essa denominação por 

decorrer da exploração ou uso dos bens do próprio Estado. (...) 

A receita derivada provém do constrangimento sobre o patrimônio do particular. É o tributo. (...) 

Incluem-se como receita derivada a cobrança das sanções e também o confisco decorrente de contrabando, 

apreensão de armas de criminosos etc. (...) 

Há receitas, a que demos o nome de transferidas, porque, embora provindas do patrimônio particular (a título 

de tributo), não são arrecadadas pela entidade política que vai utilizá-las”. (OLIVEIRA, Regis Fernandes de.; 

HORVATH, Estevão. Manual de direito financeiro. 5 ed. rev. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2002, p. 35-36, grifos dos autores). 
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em lei, dos fatos jurídicos que, quando ocorridos no mundo fático, permitirão ao Estado 

exigir das pessoas físicas ou jurídicas que os praticaram o pagamento de determinada quantia 

em dinheiro a título de tributo. Trata-se de uma invasão ao patrimônio particular 

constitucionalmente autorizada, tendo em vista a sua função social de viabilizar os meios 

necessários para a busca do bem-estar de todos que vivem nesse Estado14. 

 Há uma variação das formas de se garantir o recebimento de determinada receita 

tributária para um ente federado, de acordo com as particularidades de cada Estado 

federado15. Uma dessas formas atribui competência tributária apenas para um ente federado 

com poder central, acompanhada da garantia de repasse obrigatório, aos demais entes 

federados, de determinada parte da receita total arrecadada. Com isso, ainda que a maioria 

dos entes federados não tenha competência para decidir a forma como cada tributo será 

instituído e cobrado, os administradores públicos desses entes não ficarão à mercê da 

discricionariedade política dos administradores do poder central do país para que consigam 

receber a receita de que necessitam para custear as suas despesas. A obrigatoriedade imposta 

                                                           
14 É interessante trazer aqui parte das lições do professor Geraldo Ataliba sobre a finalidade da tributação em 

um Estado Democrático de Direito:  

“(...) 

5.2. A finalidade última almejada pela lei, no caso, é a transferência de dinheiro das pessoas privadas, 

submetidas ao poder do estado, para os cofres públicos. 

Esta movimentação física de dinheiro (coisa material) não pode ser obtida senão por meio de comportamentos 

humanos. (...) 

5.3. Estes comportamentos podem ser de agentes públicos, de terceiros ou dos próprios obrigados. Em geral 

o resultado final (abastecimento dos cofres públicos) se obtém pela combinação dos três. 

5.4. Daí, usa-se o direito como forma de obrigar tais comportamentos. Num primeiro momento, o direito 

atribui determinada importância ao poder público, importância esta pertencente a uma pessoa privada. Num 

segundo momento, determina que esta ou outra pessoa leve esta importância e a entregue a um agente público, 

com destino aos cofres públicos”. (ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6ª ed. 9ª tiragem. 

São Paulo: Malheiros, 2008, p. 29-30). 
15 “Duas são as formas de proceder à divisão de rendas tributárias: a atribuição de competências e a repartição 

de receitas. Pela primeira, a Constituição outorga a cada ente federativo a faculdade de instituir seus próprios 

tributos, a fim de que obtenha, assim, as receitas necessárias à sua autonomia. Já pela segunda, o que se tem 

é a obrigatoriedade, imposta pela Constituição, de que um ente institua e arrecade tributos, e divida o produto, 

assim obtido, com os demais entes, de forma compulsória. 

Como, por essa segunda forma também se assegura, de algum modo, a autonomia dos entes federativos, diz-

se que a atribuição de competências não é necessária à existência de uma federação. A divisão de rendas sim, 

que é gênero, e pode estar presente por meio de sua outra modalidade ou espécie, que é a repartição de 

receitas. Em tese, numa federação, o ente central poderia cobrar todos os tributos, e, em seguida, partilhar, 

de forma automática e compulsória, o produto arrecadado com os entes periféricos. 

Seria possível também, a fortiori, a existência de uma federação em que se atribuam competências tributárias 

aos entes federativos, central e periféricos, e que essas competências não sejam privativas, mas comuns. O 

relevante é que tenham, de uma forma ou de outra, acesso aos recursos necessários à concretização de suas 

decisões, independente e não vinculado às decisões ou à vontade de outro(s) ente(s) federativo(s). 

Mas, embora em tese possíveis essas outras formas, pode-se dizer que a brasileira é mais adequada, pelo 

menos nesse aspecto, sendo mais coerente com a ideia subjacente ao federalismo, o que explica e justifica a 

história do sistema tributário brasileiro. Isso porque, conjugando atribuição de competências com repartição 

de receitas, equacionam-se os problemas decorrentes da adoção isolada de cada uma dessas técnicas”. 

(MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. Competência Tributária: entre a rigidez do sistema e a 

atualização interpretativa. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 57-58). 
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ao poder central de repassar parte da receita arrecadada aos demais entes federados permite 

aos administradores públicos desses entes assumirem compromissos com gastos públicos 

que visem atender às necessidades da população, com a certeza de que possuem uma fonte 

de receita para pagá-los.  

 O constituinte originário de 1988 não adotou a opção de concentrar a competência 

tributária em um único ente federado. Na construção do Sistema Tributário Nacional, o 

exercício do poder de tributar estatal não foi centralizado apenas na União. Ao invés disso, 

o legislador da Carta Magna atual previu a repartição de competências tributárias entre os 

diferentes entes federados que compõem o Estado brasileiro, de tal forma que coube a cada 

um o poder de instituir e cobrar certos tributos em razão da ocorrência de determinados fatos 

jurídicos16. Dessa forma, União, Estados, Distrito Federal e Municípios passaram a ter 

competência para tratar da tributação desses fatos jurídicos da forma mais razoável e 

equilibrada possível em razão das necessidades financeiras do ente e da realidade daqueles 

que estão sujeitos ao exercício dessa competência. Procurou-se, com isso, garantir a 

autonomia financeira17 e, como consequência, a própria autonomia política desses entes 

                                                           
16 “No Brasil, por força de uma série de disposições constitucionais, não há falar em poder tributário 

(incontrastável, absoluto), mas tão somente, em competência tributária (regrada, disciplinada pelo Direito). 

De fato, entre nós, a força tributante estatal não atua livremente, mas dentro dos limites do direito positivo. 

Como veremos em seguida, cada uma das pessoas políticas não possui, em nosso País, poder tributário 

(manifestação da autonomia da pessoa política e, assim, sujeita ao ordenamento jurídico-constitucional). A 

competência tributária é determinada pelas normas constitucionais, que, como é pacífico, são de grau superior 

às de nível legal, que – estas, sim – preveem as concretas obrigações tributárias. 

Em boa técnica, não se deve dizer que as pessoas políticas têm, no Brasil, poder tributário. Poder tributário 

tinha a Assembleia Nacional Constituinte, que era soberana. Ela, realmente, tudo podia, inclusive em matéria 

tributária. A partir do momento, porém, em que foi promulgada a Constituição Federal, o poder tributário 

retornou ao povo (detentor da soberania). O que passou a existir, em seu lugar, foram as competências 

tributárias, que a mesma Constituição Federal repartiu entre a União, os Estados-membros, os Municípios e 

o Distrito Federal”. (CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 30 ed. 

rev., ampl. e atual. até a Emenda Constitucional n. 84/2014. São Paulo: Malheiros Editores, 2015, p. 591-

592, grifos do autor). 
17 É interessante observar as reflexões do professor Tácio Lacerda Gama sobre a atribuição de um sentido à 

expressão “autonomia financeira” diferente do adotado neste trabalho: 

“Autonomia financeira compreende o conjunto de faculdades jurídicas que possibilita ao ente federativo 

adquirir os recursos necessários para o desenvolvimento das demais autonomias – política, administrativa e 

legislativa. Pode abranger tanto aquelas que se referem à imposição de tributos – tributárias – quanto às 

questões de repasse de receitas – orçamentárias. 

De forma unânime, a doutrina aponta a discriminação de competências como requisito para que se possa falar 

numa Federação. (...) 

Segundo esta posição, cassada a competência impositiva, prejudicada está a Federação, sendo irrelevante a 

existência de outras fontes de receita, como repasses de outros entes federativos. (...) 

Ora, se há possibilidade de as normas orçamentárias assegurarem autonomia financeira à parte dos entes 

federativos; se essas normas devem ser obedecidas como as demais; se existem municípios que integram a 

Federação sem exercer suas competências legislativas, seja por que razão for; se parte substancial da 

arrecadação de tributos municipais e estaduais é feita nos termos de lei complementar nacional – SIMPLES 

-, não há fundamento para identificar a ideia de autonomia financeira com a de competência tributária. (...) 

Está presente a ideia de autonomia financeira sempre que o ente federativo disponha de recursos necessários 

à realização das competências que lhe são atribuídas pela Constituição da República e, se for o caso, pela 
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federados, na medida em que seus administradores poderão eleger, dentro do campo de 

competência tributária que foi conferido ao ente que administram, aqueles fatos jurídicos 

que sofrerão maior tributação e aqueles que terão o benefício de alguma desoneração 

tributária, de acordo com os interesses dessa sociedade, sem que necessitem de autorização 

de outro ente federado para fazê-lo. 

 A repartição de competências tributárias entre os entes federados brasileiros foi 

realizada de forma rígida, com a previsão expressa, no texto constitucional, de quais as 

únicas espécies de tributos que podem ser instituídas e cobradas por cada um desses entes. 

Nenhum ente poderá instituir e cobrar tributos de uma espécie cuja competência não tenha 

sido atribuída a ele, como pode ser verificado no enunciado do art. 148 da Constituição 

Federal18, por meio do qual é atribuída exclusivamente à União a competência para a 

instituição da espécie tributária do empréstimo compulsório; esse também é o caso da 

contribuição de intervenção no domínio econômico, em relação à qual a competência 

exclusiva da União é prescrita pelo art. 149 do texto constitucional19. Ainda que subitamente 

seja constatada situação de calamidade pública no território de determinado Estado, os 

administradores desse ente federado não poderão instituir a cobrança de empréstimos 

compulsórios para temporariamente arrecadar receita para pagar as despesas extraordinárias 

decorrentes dessa situação. Assim como um Município não poderia intervir, positiva ou 

negativamente, no exercício de determinada atividade econômica verificada em seu 

território, por não ter recebido, do constituinte originário, a competência para instituir e 

cobrar uma contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) cuja receita pudesse 

ser aplicada em relação a essa atividade. Cabe apenas à União, repita-se, prever a instituição 

desses tributos em lei, com a ressalva apenas do dever de repassar20 determinada parte do 

                                                           
constituição estadual, distrital ou lei orgânica. O ente federativo será autônomo, do prisma financeiro se 

dispuser dos recursos necessários ao desenvolvimento das demais autonomias administrativa, legislativa e, 

especialmente, política”. (GAMA, Tácio Lacerda. Competência Tributária: fundamentos para uma 

teoria da nulidade. 2 ed. rev. e ampl. São Paulo: Noeses, 2011, p. 207-208). 
18 Constituição Federal. Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos 

compulsórios: 

I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua 

iminência; 

II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o 

disposto no art. 150, III, "b". 

Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à 

despesa que fundamentou sua instituição. 
19 Constituição Federal. Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 

intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como 

instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e 

sem prejuízo do previsto no art. 195, §6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.  
20 Constituição Federal. Art. 159. A União entregará: (...) 
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valor arrecadado com a CIDE aos Estados, que, por sua vez, devem passar aos Municípios 

parte dessa receita recebida. 

 A rigidez da repartição constitucional de competências tributárias pode ser verificada 

de forma ainda mais incisiva em relação à atribuição dos impostos a serem instituídos e 

cobrados por cada ente federado. O constituinte originário de 1988 delimitou expressa e 

rigidamente quais os únicos impostos que podem ser instituídos e cobrados por cada um dos 

entes federados brasileiros, ao elencar, no art. 153 da Constituição Federal, as materialidades 

que podem ser tributadas pela União por meio de impostos, seguindo com a previsão das 

materialidades sobre as quais podem ser cobrados impostos instituídos pelos Estados e pelo 

Distrito Federal no art. 155 do texto constitucional e terminando com o elenco, previsto no 

art. 156 da Carta Magna, das materialidades passíveis de tributação por impostos criados 

pelos Municípios e também pelo Distrito Federal.  

 Decorre dessa rigidez constitucional na repartição de competências tributárias a 

garantia de que um tributo será inconstitucional21 se um ente federado instituir a cobrança 

de imposto sobre determinado fato jurídico22 que não esteja previsto no texto constitucional 

                                                           
III - do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no art. 177, 

§4º, 29% (vinte e nove por cento) para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, 

observada a destinação a que se refere o inciso II, c, do referido parágrafo. 
21 “As vantagens da discriminação rígida apresentam-se nítidas, à primeira reflexão: 

1ª) preservação da autonomia dos Estados e dos Municípios, garantido um campo mínimo e exclusivo a cada 

um deles; 

2ª) segurança dos contribuintes quanto à bitributação, como tal entendida a exigência de tributo sobre o 

mesmo fato econômico ou jurídico por parte de governos diferentes; 

3ª) tendência à simplificação, pois os tributos afins poderão ser sempre reduzidos às categorias previstas na 

Constituição, evitando-se a perturbadora multiplicidade de impostos. 

A desvantagem única é a de sujeitar o legislador a uma disciplina, que lhe tolhe até certo ponto a liberdade 

de movimentos, tão grata aos que detêm o poder. O capricho fiscal há de conter-se dentro dos limites 

constitucionais no que tange à escolha das variedades da tributação”. (BALEEIRO, Aliomar. Uma 

Introdução à Ciência das Finanças. 19 ed. revista e atualizada por Hugo de Brito Machado Segundo. Rio 

de Janeiro: Forense, 2015, p. 293-294). 

Com todo o respeito às lições do mestre Aliomar Beleeiro, ressalta-se que, de acordo com as premissas 

adotadas neste trabalho, não se considera uma desvantagem o fato de a liberdade do legislador 

infraconstitucional em matéria tributária ser limitada às regras e aos princípios prescritos pela Constituição 

Federal. Ao contrário, entende-se que essa é mais uma das vantagens dessa forma de repartição de 

competências adotada pelo texto constitucional brasileiro, por garantir maior segurança jurídica aos 

contribuintes. 
22 É oportuno apresentar, neste momento, o significado atribuído pela teoria do Construtivismo Lógico-

Semântico à expressão “fato jurídico” e a diferença estabelecida entre ele e o evento ocorrido no mundo 

fático. Para tanto, observe-se a síntese apresentada pela professora Aurora Tomazini de Carvalo: 

“Chamamos evento o acontecimento do mundo fenomênico despido de qualquer formação linguística. O fato, 

por sua vez, é o relato do evento. Constitui-se num enunciado denotativo de uma situação delimitada no 

tempo e no espaço. E, por fato jurídico, entende-se o relato do evento em linguagem jurídica. Enunciado, 

também denotativo de uma situação delimitada no tempo e no espaço, constituído em linguagem competente, 

que ocupa posição de antecedente de uma norma jurídica individual e concreta. A diferença entre evento e 

fato repousa no dado linguístico e, entre fato e fato jurídico, na competência da linguagem. Evento é uma 

situação de ordem natural, pertencente ao mundo da experiência, fato é a articulação linguística desta situação 

de ordem natural, e fato jurídico é a articulação em linguagem jurídica. 
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como materialidade tributável por meio dessa espécie de tributo23, ou se a competência para 

a instituição desse imposto não tenha sido atribuída a esse ente federado. Ressalte-se que 

essa inconstitucionalidade atinge inclusive a cobrança de imposto sobre fato jurídico que não 

foi previsto expressamente no texto constitucional como materialidade tributável por 

qualquer um dos entes federados, como seria o caso, por exemplo, de imposto cobrado sobre 

a propriedade de bicicletas; nesse caso, o Estado, o Distrito Federal ou o Município que 

instituísse essa cobrança em lei própria estaria violando a competência tributária da União, 

a quem foi atribuída a competência tributária residual24 para a criação de impostos não 

previstos no art. 153 da Constituição Federal. 

 A inconstitucionalidade da cobrança de um tributo não se resume apenas à previsão 

legal de um fato jurídico como hipótese para cobrança por um ente federado que não tem 

competência constitucional para realizar essa tributação. Essa inconstitucionalidade se dá, 

sobretudo, quando há incongruência entre a materialidade tributável e o elemento previsto 

na lei de um ente federado com a função de mensurar a extensão dessa materialidade e de 

quantificar o valor do tributo devido. Se a base de cálculo prevista em lei para o cálculo de 

determinado imposto extrapolar as medidas da materialidade a ser tributada por meio dele, 

ainda que o ente federado que publicou essa lei seja competente para instituir esse imposto, 

a sua cobrança será inconstitucional, pois estará atingindo riqueza além daquela que foi eleita 

pelo constituinte originário como passível de tributação.  

 Para os objetivos deste trabalho, o ponto principal do estudo da repartição 

constitucional de competências tributárias é a identificação precisa dos valores que podem 

ser considerados como base de cálculo do Imposto sobre Serviços de tal forma que os 

Municípios brasileiros permaneçam dentro dos limites da competência tributária que lhes foi 

atribuída, ao instituir e cobrar o imposto previsto no art. 156, inciso III da Constituição 

Federal, para incidir sobre prestações de serviço de qualquer natureza. 

                                                           
Os acontecimentos do mundo fenomênico se perdem. Mal percebemos as modificações que se operam no 

plano da experiência e elas já fazem parte do passado. (...) O que podemos é falar sobre elas. (...) 

É somente por meio da linguagem que o homem é capaz de organizar uma situação existencial como realidade 

para constituí-la como objeto de seu conhecimento”. (CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de Teoria 

Geral do Direito: O Construtivismo Lógico-Semântico. 2 ed. São Paulo: Noeses, 2010, p. 522-523, grifos 

da autora). 
23 “(...) a construção do fato jurídico nada mais é que a constituição de um fraseado normativo capaz de 

justapor-se como antecedente normativo de uma norma individual e concreta, dentro das regras sintáticas 

ditadas pela gramática do direito, assim como de acordo com os limites semânticos arquitetados pela hipótese 

da norma geral e abstrata”. (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 5 ed. 

São Paulo: Noeses, 2013, p. 489). 
24 Constituição Federal. Art. 154. A União poderá instituir: 

I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não-cumulativos 

e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição;  
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1.1. A previsão de limitações constitucionais ao exercício da competência tributária 

 

 A ênfase desta pesquisa no estudo da Constituição Federal justifica-se por dois 

principais motivos. Primeiro, no texto constitucional estão discriminadas as competências 

tributárias que foram atribuídas a cada ente federado brasileiro. Segundo, o texto 

constitucional expressamente prevê limites que devem ser observados por todos os entes 

federados no exercício da sua competência tributária. Limites esses que têm o objetivo de 

impedir que os entes federados invadam o patrimônio das pessoas físicas e jurídicas de forma 

excessiva e sem prévio aviso, sob a justificativa de que necessitam aumentar a arrecadação 

de receitas para custear suas despesas.  

 Os limites impostos pela Constituição Federal aos entes federados estão, em sua 

maioria, reunidos em uma seção especial do capítulo do texto constitucional dedicado à 

estruturação do Sistema Tributário Nacional, denominada de “Limitações do Poder de 

Tributar”. Nessa seção, os limites são divididos em dois tipos: os princípios constitucionais 

tributários e as imunidades tributárias. Essas últimas atuam na delimitação negativa da 

competência tributária de todos os entes federados, na medida em que impedem que 

determinados fatos jurídicos ou determinados sujeitos sejam atingidos pela cobrança de 

impostos, em razão de estarem relacionados a princípios fundamentais do Estado brasileiro, 

como é o caso do princípio federativo25, ou ao exercício de direitos fundamentais, tais como 

o direito à liberdade religiosa e à liberdade partidária26. 

 Para os fins deste trabalho, torna-se mais relevante atentar para a forma como atuam 

os princípios constitucionais tributários como limitações ao exercício da competência 

tributária pelos entes federados. Como normas gerais com alta carga valorativa27, esses 

princípios devem ser observados e aplicados tanto pelos legisladores municipais, na 

                                                           
25 Constituição Federal. Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 

e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

(...) 
26 Constituição Federal. art. 5º. (...) 

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 

religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; (...) 

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania 

nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e 

observados os seguintes preceitos: (...)  
27 “Segundo pensamos, princípio jurídico é um enunciado lógico, implícito ou explícito, que, por sua grande 

generalidade, ocupa posição de preeminência nos vastos quadrantes do Direito e, por isso mesmo, vincula, 

de modo inexorável, o entendimento e a aplicação das normas jurídicas que com ele se conectam”. 

(CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 30 ed. rev., ampl. e atual. até 

a Emenda Constitucional n. 84/2014. São Paulo: Malheiros Editores, 2015, p. 49, grifos do autor). 
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execução do processo de produção de leis em matéria tributária, quanto pelas autoridades 

administrativas, na aplicação dessas leis a fatos jurídicos já concretizados28. 

 Entre os princípios constitucionais tributários, destaca-se o princípio da legalidade 

tributária, previsto no art. 150, inciso I do texto constitucional29. Ao prescrever que nenhum 

tributo poderá ser cobrado de forma inaugural, ou que os valores previstos e já aplicáveis 

para o seu cálculo não poderão sofrer aumento sem prévia legislação que o determine, esse 

princípio constitucional impõe que todos os agentes envolvidos na cobrança de tributos 

somente podem atuar em conformidade com o que prever a legislação vigente sobre o 

assunto no ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, a autoridade administrativa municipal 

só pode realizar um lançamento de ofício30 de determinado tributo em face de um sujeito se 

houver lei prevendo expressamente qual o fato jurídico que, uma vez realizado, fará nascer, 

para o fisco, o dever de apurar o valor do tributo que deve incidir sobre esse fato. Da mesma 

forma, aquela autoridade administrativa somente pode exigir que o sujeito passivo de um 

imposto faça o cálculo do valor do tributo devido e realize o seu pagamento antes mesmo da 

atuação dessa autoridade, nos casos de lançamento por homologação, se houver lei prevendo 

expressamente esse dever para aquele sujeito passivo. Caso não haja legislação que 

fundamente a atuação de nenhum desses sujeitos, tanto o tributo cobrado de ofício quanto 

                                                           
28 “Os princípios são as linhas mestras, os grandes nortes, as diretrizes magnas do sistema jurídico. Apontam 

os rumos a serem seguidos por toda a sociedade e obrigatoriamente perseguidos pelos órgãos do governo 

(poderes constituídos). 

Eles expressam a substância última do querer popular, seus objetivos e desígnios, as linhas mestras da 

legislação, da administração e da jurisdição. Por estas não podem ser contrariados; têm que ser prestigiados 

até as últimas consequências”. (ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 3 ed. atual. por Rosolea 

Miranda Folgosi. São Paulo: Malheiros Editores, 2011, p. 34-35). 
29 Constituição Federal. Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
30 Entende-se como “lançamento de ofício” o procedimento administrativo de constituição do crédito tributário 

“feito por iniciativa da própria autoridade administrativa, independentemente de qualquer colaboração do 

sujeito passivo da obrigação tributária. Qualquer tributo pode ser lançado de ofício. Mesmo aqueles 

ordinariamente sujeitos a lançamento por outra modalidade, desde que não tenha sido feito ou que a 

autoridade administrativa competente entenda que o lançamento feito por outra modalidade não está correto”. 

(MACHADO, Hugo de Brito. Teoria Geral do Direito Tributário. São Paulo: Malheiros Editores, 2015, p. 

304). 

Por sua vez, o chamado “lançamento por homologação” ocorre “(...) nos casos em que a lei tributária atribui 

ao sujeito passivo o dever de fazer a apuração do valor devido e antecipar o respectivo pagamento, isto é, 

fazer o pagamento do valor apurado antes da manifestação da autoridade administrativa sobre o mesmo. O 

lançamento, em tais casos, opera-se pelo ato da autoridade administrativa que, tomando conhecimento da 

atividade assim exercida pelo sujeito passivo da obrigação tributária, expressamente a homologa, ou, então, 

pelo decurso do tempo estabelecido em lei sem que a autoridade administrativa se manifeste”. (MACHADO, 

Hugo de Brito. Teoria Geral do Direito Tributário. São Paulo: Malheiros Editores, 2015, p. 306). 
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aquele apurado de forma antecipada pelo seu devedor serão indevidos, o que permite 

inclusive a busca pela restituição do seu valor31, se forem pagos indevidamente. 

 Ainda que a autoridade administrativa verifique que determinado fato jurídico 

praticado por um sujeito indique que esse sujeito tem riqueza suficiente para contribuir com 

a manutenção financeira do Estado, essa autoridade não poderá lançar qualquer tipo de 

tributo em nome desse sujeito se não houver legislação que preveja esse fato jurídico como 

hipótese para a cobrança de um tributo pelo ente federado representado por ela. Da mesma 

forma, nenhum sujeito pode ser penalizado por ter deixado de informar à administração 

tributária de um ente federado que praticou determinado fato jurídico, de calcular e de 

recolher certa quantia de dinheiro em favor desse ente a título de tributo, se não houver 

legislação prévia e vigente que lhe prescreva essa obrigação. Em hipótese ainda mais 

absurda, mas que não pode deixar de ser considerada, se um lançamento tributário desse 

tipo, realizado sem fundamentação legal, for levado à análise de uma autoridade julgadora 

de tribunal administrativo ou judicial, não caberá a essa autoridade a eleição de argumentos 

que possam justificar a cobrança do tributo lançado se, repita-se, não houver nenhuma lei 

que preveja esses argumentos como suficientes para a exigência desse tributo.  

 Observe-se, então, que o princípio da legalidade tributária prevalece sobre o princípio 

da capacidade contributiva. De acordo com esse princípio, previsto no art. 145, §1º da 

Constituição Federal32, sempre que possível, os impostos devem ser cobrados de acordo com 

a capacidade que o sujeito tem de contribuir com alguma quantia em dinheiro para a 

manutenção do Estado brasileiro. Ainda que o Estado necessite da colaboração financeira de 

todos os membros que vivem sob a sua administração para poder custear as suas despesas, 

não pode exigir que, para cumprir com esse dever, esses indivíduos tenham de abrir mão de 

recursos necessários para adquirir bens e serviços essenciais para a manutenção de uma vida 

                                                           
31 “O direito à restituição se impõe quer o pagamento tenha sido efetuado voluntariamente pelo contribuinte, 

quer tenha sido feito mediante cobrança, quer o erro seja de fato ou de direito. No entanto, a questão acarreta 

seus desdobramentos. E se tiver havido confissão? Sabe-se que a obtenção de certos benefícios, como a 

moratória, a remissão parcial etc., pode vir precedida do reconhecimento da dívida. Nesse caso, que valor 

teria a confissão de dívida sem causa, feita pelo contribuinte, para obtenção de moratória ou parcelamento da 

dívida? Inviabilizaria ela o direito de repetir as quantias já pagas? 

Evidentemente que não. (...) A confissão jamais terá o condão de validar cobrança de tributo sem suporte 

legal ou assentado em lei inconstitucional”. (BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Atualizada 

por Misabel Abreu Machado Derzi. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.300). 
32 Constituição Federal. Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os 

seguintes tributos: (...) 

§1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade 

econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a 

esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os 

rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 
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digna para si e para sua família. A competência tributária conferida aos entes federados para 

cobrar impostos somente pode ser exercida em relação àqueles sujeitos que, ao praticarem 

determinado fato jurídico eleito pelo constituinte como materialidade tributável, revelam 

capacidade de transferir determinada quantia em dinheiro do seu patrimônio para os cofres 

públicos sem que, com isso, deixem de ter uma qualidade de vida minimamente aceitável. 

 O princípio da capacidade contributiva age em consonância com o objetivo da 

República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, como 

previsto no art. 3º, inciso I do Texto Supremo33. O dever de todos em colaborar para a 

manutenção financeira do Estado brasileiro, a fim de que esse possa cumprir a sua função 

de garantir o bem-estar de toda a sociedade, tem como limite a capacidade contributiva de 

cada indivíduo. Quem tem maior capacidade contributiva deve sofrer uma tributação mais 

elevada, para compensar a não imposição de impostos àqueles que vivem em situação 

financeira ruim. Promove-se, assim, o princípio da igualdade tributária34. Como 

consequência, aproxima-se a concretização do ideal de solidariedade social, em que os 

sujeitos que possuem maior riqueza contribuem mais para que o Estado possa prestar 

serviços públicos em maior quantidade e em melhor qualidade, principalmente aos sujeitos 

com dificuldades financeiras. 

 Contudo, como já mencionado anteriormente, ainda que, com base no princípio da 

capacidade contributiva, constate-se que determinado fato jurídico revele riqueza de quem o 

pratica, se não houver lei válida35 e vigente36 no ordenamento jurídico brasileiro prevendo 

                                                           
33 “O primeiro objetivo fundamental consagrado pela CF/88 é o de ‘construir uma sociedade livre, justa e 

solidária’; vale dizer, uma sociedade que, ao mesmo tempo, veja resguardada a liberdade individual em suas 

múltiplas manifestações e implementados mecanismos e formas de cooperação (= de atuar junto) entre seus 

integrantes, cada um olhando para seu semelhante para assim definir seu agir individual”. (GRECO, Marco 

Aurélio. Solidariedade Social e Tributação. In: GRECO, Marco Aurélio; GODOI, Marciano Seabra de. 

(Coord.) Solidariedade social e tributação. São Paulo: Dialética, 2005, p. 172-173). 
34 Constituição Federal. Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida 

qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da 

denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;  
35 Adota-se, neste trabalho, o conceito de validade da norma jurídica empregado pelo professor Paulo de Barros 

Carvalho: “A validade não deve ser tida como (...) propriedade ou como atributo que qualifica a norma 

jurídica. Tem status de relação: é o vínculo que se estabelece entre a proposição normativa, considerada na 

sua inteireza lógico-sintática e o sistema do direito posto, de tal sorte que ao dizermos que u’a norma ‘n’ é 

válida, estaremos expressando que ela pertence ao sistema ‘S’”. (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito 

tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 8 ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 95-96). 
36 A vigência da norma jurídica diferencia-se da validade por ser uma característica atribuída à própria norma: 

“Viger é ter força para disciplinar, para reger, para regular as condutas inter-humanas sobre as quais a norma 

incide, cumprindo, desse modo, seus objetivos finais. É, agora sim, uma propriedade de certas regras jurídicas 

que estão prontas para propagar efeitos, tão logo aconteçam no mundo social, os fatos descritos em seus 

antecedentes. Na verdade, existem normas que pertencem ao ordenamento positivo e, portanto, são válidas, 

mas não dispõem dessa aptidão. A despeito de ocorrerem os fatos previstos em suas hipóteses, não irradiam 
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expressamente a sua tributação pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 

Municípios, não haverá que se falar em cobrança de tributo sobre esse fato. O mesmo 

raciocínio deve ser aplicado aos casos em que, apesar de o fato verificado na realidade social 

corresponder a uma materialidade já prevista no texto constitucional como passível de ser 

tributada por meio de um imposto, o ente federado ao qual essa competência foi atribuída 

ainda não editou legislação própria instituindo as regras necessárias para a cobrança desse 

imposto.  

 É o que hoje ocorre com o fato de um sujeito “possuir grandes fortunas”. Embora a 

Constituição Federal, em seu art. 153, inciso VII37, tenha atribuído à União a competência 

para instituir um imposto sobre grandes fortunas, até o presente momento não houve edição 

de lei complementar para definir o que se deve entender como “grandes fortunas” para fins 

dessa possível tributação. Tampouco houve publicação de legislação estabelecendo os 

elementos necessários para que se possa identificar a regra-matriz de incidência desse 

imposto, que permitirá à autoridade administrativa federal calcular o valor a ser cobrado a 

título desse imposto.  

 Em outros termos, atualmente não há, no ordenamento jurídico brasileiro, enunciados 

normativos38 que permitam identificar: (i) o que pode ser considerado como “grande 

fortuna”, com a indicação, por exemplo, dos tipos de bens que devem ser considerados para 

apuração dessa fortuna (se apenas bens imóveis ou também bens móveis; se apenas valores 

                                                           
os efeitos estipulados nos consequentes. Tais regras de direito não têm vigor, seja porque já o perderam, seja 

porque ainda não o adquiriram”. (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos 

jurídicos da incidência. 8 ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 99). 
37 Constituição Federal. Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: (...) 

VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar. 
38 Sempre que, neste trabalho, for utilizada a expressão “enunciado normativo” ou “enunciado prescritivo”, 

estar-se-á fazendo referência aos enunciados que compõem um texto de lei com o objetivo de prescrever 

determinada conduta. Por sua vez, o termo “proposição” é empregado para indicar o sentido atribuído aos 

enunciados normativos, sentidos esses que, quando relacionados por meio de um modal deôntico que indica 

a permissão, a proibição ou a obrigatoriedade de determinada conduta, forma a estrutura da norma jurídica. 

Ou, nas palavras da melhor doutrina: 

“(...) a palavra ‘enunciado’ quer aludir tanto à forma expressional, matéria empírica gravada nos documentos 

dos fatos comunicacionais, como ao sentido a ele atribuído. Assim, os enunciados pertencem à plataforma 

da literalidade textual, suporte físico de significações, ao mesmo tempo em que participam do plano de 

conteúdo, com o sentido que necessariamente suscitam. Distingue-se, por isso, o enunciado da proposição 

por ele expressa. Muitas vezes, de um único enunciado podemos chegar a duas ou mais proposições 

(sentidos), circunstância que indica ambiguidade. Entretanto, a recíproca também é verdadeira, porquanto de 

dois ou mais enunciados podemos, em alguns casos, construir apenas uma proposição (ou sentido)”. 

(CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 123, 

grifos do autor). 

“Uma coisa são os enunciados prescritivos, isto é, usados na função pragmática de prescrever condutas; 

outra, as normas jurídicas, como significações construídas a partir dos textos positivados e estruturadas 

consoante a forma lógica dos juízos condicionais, compostos pela associação de duas ou mais proposições 

prescritivas”. (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 8 

ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 44, grifos do autor). 
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disponíveis em espécie ou também valores incorporados ao patrimônio do sujeito; se apenas 

bens materiais ou também toda espécie de direitos com valor patrimonial), assim como um 

limite mínimo objetivo a partir do qual o patrimônio do sujeito passa a ser considerado 

“grande fortuna”; (ii) em qual momento essa “grande fortuna” deve ser avaliada, para que 

se verifique se o fato imponível tributário está ou não concretizado; (iii) em que local deve 

estar essa “grande fortuna” para que se considere ocorrido o fato passível de tributação; (iv) 

qual o sujeito que será obrigado a pagar o imposto sobre a “grande fortuna” verificada; (v) 

quais os elementos que serão considerados como capazes de mensurar a grandeza dessa 

“grande fortuna”; e (vi) qual a porcentagem ou o valor fixo que será aplicável àquela base 

de cálculo para se calcular o valor do imposto que será cobrado. Não há, portanto, a 

possibilidade de construção de uma regra-matriz de incidência tributária do imposto sobre 

grandes fortunas, que permita a identificação precisa sobre qual fato incidirá a cobrança 

desse imposto e como poderia ser apurado o valor a ser cobrado pela União. 

 Portanto, qualquer elemento que uma autoridade administrativa utilize para calcular 

o valor de um imposto sobre grandes fortunas será flagrantemente inconstitucional, pois não 

terá amparo em qualquer legislação. Ainda que um lançamento desse tipo possa privilegiar, 

em tese, o princípio constitucional da capacidade contributiva, estaria afrontando 

gravemente o princípio constitucional da legalidade tributária, tornando-se nulo. 

 A prevalência do princípio da legalidade tributária sobre o princípio da capacidade 

contributiva na identificação dos fatos passíveis de tributação e na apuração do valor dos 

impostos a serem cobrados garante a segurança jurídica das pessoas na condição de potencial 

contribuintes de tributos. Considerando-se que a tributação é uma forma de o Estado obrigar 

os sujeitos a abrirem mão de parcela do seu patrimônio em favor da manutenção financeira 

desse mesmo Estado, os sujeitos devem ter a garantia de conhecimento prévio dos efeitos 

tributários que decorrem dos fatos que pretendem praticar. Com esse conhecimento, os 

sujeitos podem organizar suas atividades já cientes de quanto serão obrigados a pagar a título 

dos mais diferentes tributos que poderão incidir sobre cada uma delas. Em outras palavras, 

evita-se que os sujeitos sejam surpreendidos com a cobrança de um imposto em determinado 

valor sob a exclusiva justificativa de que praticaram fato jurídico indicador de riqueza, o que 

lhes impõe o dever de contribuir para o Estado por meio desse pagamento, sem que lhes 

fosse possível prever esse efeito tributário antes da prática daquele fato, tendo em vista que 

a legislação vigente nada tratou sobre o assunto.  

 Essas reflexões iniciais sobre a importância de se considerar o princípio 

constitucional da legalidade tributária como limitação ao exercício da competência tributária 
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dos entes federados servem como premissas para todas as demais análises que serão 

desenvolvidas ao longo deste trabalho de dissertação de mestrado. Seja ainda nesta primeira 

parte, na análise da definição de cada um dos elementos que compõem a regra-matriz de 

incidência do Imposto sobre Serviços, especialmente em relação ao critério material e sua 

relação com os enunciados normativos do Direito Privado; seja especificamente na 

identificação de critérios que permitam ao legislador municipal considerar ou não 

determinados valores como base de cálculo para o ISS, conforme a análise construída nos 

dois primeiros capítulos da segunda parte deste trabalho. Seja também no terceiro capítulo 

dessa segunda parte, na análise concreta de exemplos da jurisprudência administrativa e 

também da judicial, em que se verifica se os critérios adotados pelas autoridades julgadoras 

de ambas as esferas para a solução de conflitos envolvendo a delimitação da base de cálculo 

do ISS encontram fundamentação em enunciados normativos do ordenamento jurídico 

brasileiro atualmente vigente. Seja, por fim, ainda nesse capítulo 3 da parte II, na verificação 

de quais critérios legais podem fundamentar a resolução do conflito de competências entre 

Municípios quando ambos teriam competência tributária para cobrar o ISS incidente sobre 

materialidade realizada concomitantemente em seus respectivos territórios.  

 Todas essas análises serão construídas tendo também como uma de suas premissas 

fundamentais a necessária proteção da segurança jurídica dos contribuintes em face do 

exercício da competência tributária pelos entes federados. Esse princípio constitucional, que 

se revela como verdadeira garantia fundamental dos contribuintes, deve ser devidamente 

respeitado não só com a publicação clara, em lei, dos efeitos tributários que a prática de 

determinado fato jurídico poderá trazer para o indivíduo39. Especificamente no caso da 

cobrança do Imposto sobre Serviços, a segurança jurídica se concretiza na adoção de 

critérios objetivos e legais pela autoridade administrativa, no momento da realização de 

lançamentos tributários de ofício ou em caráter revisional, que definam como base para o 

cálculo desse imposto apenas a riqueza produzida com a prestação do serviço, de tal forma 

que o contribuinte não sofra tributação em decorrência de materialidade não prevista como 

tributável. E a satisfação da segurança jurídica se dá ainda mais no âmbito de julgamento 

administrativo ou judicial, quando se verifica que os órgãos julgadores adotam sempre os 

mesmos critérios para delimitar a riqueza a ser tributada por meio do ISS e, por 

                                                           
39 “(...) o princípio da segurança jurídica é associado aos ideais de determinação, de estabilidade e de 

previsibilidade do Direito, em todas as suas dimensões. Assim, há de ser sempre levado em conta, inclusive 

pelas leis, pelos atos administrativos lato sensu e pelas decisões judiciais”. (CARRAZZA, Roque Antonio. 

Curso de Direito Constitucional Tributário. 30 ed. rev., ampl. e atual. até a Emenda Constitucional n. 

84/2014. São Paulo: Malheiros Editores, 2015, p. 483, grifo do autor). 
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consequência, mantenham os lançamentos que tenham sido realizados de acordo com esses 

limites e cancelem os demais. Busca-se, enfim, a proteção das expectativas de confiança 

legítima do contribuinte na atuação do Município na cobrança do ISS40. 

 

 

1.2. A delimitação das materialidades tributáveis no texto constitucional 

 

 Ainda que os entes federados sejam obrigados a respeitar o princípio constitucional 

da legalidade tributária no exercício da sua competência tributária, como forma de garantia 

da segurança jurídica dos possíveis contribuintes, essa mesma segurança estaria prejudicada 

se o legislador de cada ente federado pudesse estabelecer livremente todos os critérios 

necessários para a incidência e a cobrança do tributo, especialmente no que diz respeito à 

materialidade tributável e à base a ser empregada no cálculo do tributo devido. Considere-

se o exemplo do legislador de um Estado que defina “mercadoria” para fins de tributação 

das operações relativas à circulação de mercadoria com um significado completamente 

diferente daquele utilizado pelo legislador de outro Estado em lei que tenha aquela mesma 

função. Ainda que, nesse caso, o princípio constitucional da legalidade tributária tenha sido 

respeitado, a segurança jurídica dos contribuintes estaria prejudicada, tendo em vista que 

cada contribuinte precisaria analisar a legislação de cada um dos 26 Estados brasileiros e 

também a do Distrito Federal para verificar em quais delas a atividade exercida por ele é 

considerada como operação de circulação de mercadoria sujeita à tributação. 

 Adota-se o entendimento de que, possivelmente para evitar esse tipo de insegurança 

jurídica, o constituinte originário, ao elencar as materialidades tributáveis por meio de 

impostos e repartir as competências para a sua cobrança entre os entes federados, utilizou os 

sentidos jurídicos com os quais essas materialidades eram empregadas naquele momento 

histórico do ordenamento jurídico brasileiro. Diante da inexistência de qualquer ressalva 

expressa no texto constitucional sobre a não-recepção desses conceitos jurídicos pré-

                                                           
40 “(...) ‘Confiar’ na certeza da legalidade é o conteúdo do princípio de certeza do direito; ‘confiar’ no sistema 

jurídico é, à semelhança, o sentido de complementação do princípio da segurança jurídica no Estado 

Democrático de Direito, a partir da própria diferenciação do sistema, pela previsibilidade funcional 

(hierarquia de normas, regras de validade e efetividade de critérios de justiça) ou pela ‘expectativa de 

confiança legítima’, baseada na ‘experiência’, naquilo que corresponde à ‘prática’ das autoridades e da forma 

de cumprimentos das normas e princípios. Não é por outro motivo que cada vez mais a legalidade aproxima-

se dessa confiança oriunda da experiência, com a tipificação de condutas de confiança, para proteger ou punir 

aqueles que as demonstram ou atuam contra elas, respectivamente”. (TORRES, Heleno Taveira. Direito 

Constitucional Tributário e Segurança Jurídica: Metódica da Segurança Jurídica do Sistema 

Constitucional Tributário. 2 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 37, 

grifos do autor). 
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existentes para fins de tributação dessas materialidades, é possível afirmar que o constituinte 

originário indicou, ainda que implicitamente, a recepção daqueles conceitos pela nova ordem 

constitucional. Prescreveu, com isso, os limites que o legislador de cada ente federado 

deveria seguir no momento de prescrever, em lei própria, a materialidade a ser tributada por 

cada imposto de sua competência. Esse entendimento, defendido por parte da doutrina 

tributária brasileira41, é adotado nesta dissertação de mestrado por estar de acordo com a 

ideia de que o ordenamento jurídico é uno, indivisível e composto por normas jurídicas que 

apenas são divididas em diferentes matérias por questões meramente didáticas, posto que 

estão intimamente relacionadas entre si, inclusive para fins tributários42. 

 Por exemplo, ao atribuir aos Estados-membros a competência para cobrar imposto 

sobre a materialidade “doação de quaisquer bens ou direitos”43, o constituinte de 1988 não 

concedeu um “cheque em branco” para que o legislador estadual pudesse definir livremente, 

na lei estadual instituidora do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), 

o que deve ser entendido como “doação” para fins de cobrança desse imposto. Se assim 

fosse, seria possível que se verificasse, na prática, a hipótese absurda de se definir uma 

doação como equivalente a uma operação de venda e compra. O constituinte originário, no 

processo de enunciação original do sistema jurídico brasileiro atual, até poderia ter atribuído 

o significado de “operação de venda e compra” ao termo “doação” para fins de tributação 

pelos Estados-membros, mas, para tanto, seria necessário que esse significado especial 

tivesse sido expressamente previsto no texto constitucional, em enunciado normativo 

                                                           
41 “Segundo pensamos, cabe ao intérprete, em face de cada signo constitucional, perquirir sobre sua recepção 

com base na sua acepção jurídica preexistente ou avaliar se ocorreu alteração (positivação de conceito 

autônomo), demonstrável em exegese sistemática da novel ordem jurídica. Destarte, não é livre o legislador 

infraconstitucional para dar a feição que lhe convém ou lhe parece mais adequada aos conceitos 

constitucionais referidos. Quanto mais extenso for o rol de prescrições constitucionais e, consequentemente, 

a referência a termos que nos permitam concluir pela recepção de conceitos preexistentes, maior será a 

possibilidade de uma definição estrutural do sistema já no plano constitucional. Como corolário, é forçoso 

admitir que sistemas normativos com essas características circunscrevem significativamente o espectro de 

atuação do legislador infraconstitucional. É o que, de modo efetivo, ocorre hodiernamente no Brasil”. 

(BARRETO, Paulo Ayres. Elisão Tributária – Limites Normativos. 2008. 288 f. Tese de Livre Docência. 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008, p. 78). 
42 “Com efeito, a ordenação jurídica é una e indecomponível. Seus elementos – as unidades normativas – se 

acham irremediavelmente entrelaçados pelos vínculos de hierarquia e pelas relações de coordenação, de tal 

modo que tentar conhecer regras jurídicas isoladas, como se prescindissem da totalidade do conjunto, seria 

ignorá-lo, enquanto sistema de proposições prescritivas. Uma coisa é certa: qualquer definição que se 

pretenda há de respeitar o princípio da unidade sistemática e, sobretudo, partir dele, isto é, dar como 

pressuposto que um número imenso de preceitos jurídicos, dos mais variados níveis e dos múltiplos setores, 

se aglutinam para formar essa mancha normativa cuja demarcação rigorosa e definitiva é algo impossível”. 

(CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 43). 
43 Constituição Federal. Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 3, de 1993) 
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relacionado ao Sistema Tributário Nacional, deixando claro que, independentemente do 

sentido atribuído ao termo “doação” por outros ramos do direito, o seu significado seria outro 

quando se tratasse da cobrança do imposto estadual sobre doações de bens e direitos. Como 

não consta esse tipo de ressalva para nenhuma das materialidades elencadas nos arts. 153, 

155 e 156 do texto constitucional, pode-se afirmar que o constituinte originário, para repartir 

as competências tributárias entre os entes federados, baseou-se nos significados jurídicos 

que eram atribuídos a esses termos no ordenamento jurídico vigente no Brasil até o momento 

de elaboração do novo texto constitucional de 1988. Fundamenta-se, com isso, o 

entendimento adotado neste trabalho no sentido de que as realidades jurídicas eleitas pelo 

constituinte originário como materialidades tributáveis por meio de impostos já haviam sido 

criadas anteriormente pelo próprio Direito, no caso, o Direito Privado, e devem ser 

respeitadas na produção e na aplicação das normas jurídicas tributárias44. 

 A materialidade a ser tributada por um ente federado já carrega consigo um 

significado mínimo desde o momento em que foi prevista no texto constitucional. Tanto o 

legislador ordinário do ente federado, no momento de instituição do tributo, quanto a 

autoridade administrativa correspondente, no momento da sua cobrança, devem 

obrigatoriamente observar esse significado no texto constitucional. Caso contrário, poderão 

ampliar indevidamente o campo de atuação desse imposto, atingindo materialidade que não 

faz parte da competência atribuída ao ente federado em questão45. 

                                                           
44 “(...) quando se examina a Constituição da República lida-se com um arcabouço de (...) padrões culturais 

que nos convidam a observar certas convenções que foram sendo constituídas ao longo da história, pelas 

diversas legislações, pela doutrina e pela jurisprudência. 

Nesse sentido, se a Constituição da República emprega um termo que historicamente guarda certa convenção 

jurídica consolidada como ‘imóvel’, ‘propriedade’, ‘doação’, ‘oneroso’, entre outros, é razoável supor que o 

sentido desse termo seja preservado no Texto Constitucional.  

(...) quando o Texto Constitucional emprega institutos e expressões próprias do direito privado para compor 

a norma de competência tributária, o significado do termo convencionado pela língua do direito considera-

se atribuível àquele signo específico”. (McNAUGHTON, Charles William. Elisão e Norma Antielisiva: 

Completabilidade e Sistema Tributário. São Paulo: Noeses, 2014, p. 140-141). 
45 “A legalidade estrita, a segurança jurídica, a uniformidade e a praticabilidade determinam a tendência 

conceitual prevalente no direito tributário. 

Além desses princípios citados, a repartição constitucional do poder tributário, assentada, sobretudo, na 

competência privativa, tem como pressuposto antes a forma de raciocinar por conceitos fechados do que por 

tipos. (...) 

Não se admitem as ordens de estrutura flexível, graduável e de características renunciáveis que são os tipos. 

Esses, por sua vez, levariam à aceitação das formas mistas ou novas, deduzidas e descobertas, implicitamente, 

no ordenamento ou criadas, no tráfego jurídico, pela prática administrativa, segundo as necessidades do 

tesouro, o que se chocaria com os princípios vigorantes no sistema tributário.  

(...) no direito tributário, mesmo quando em presença de indeterminação e de uma zona de penumbra, os 

casos-limites são submetidos, assim como aqueles claramente identificáveis, a uma subsunção alternativa. 

Ou se está em presença de uma taxa, ou de um preço; ou imposto sobre serviços ou sobre operação de 

circulação de mercadorias...”. (DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito Tributário, Direito Penal e 

Tipo. 2 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 314-315, grifo da autora). 
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 No caso do Imposto sobre Serviços, a materialidade que pode ser alcançada pelos 

Municípios é aquela que compreende o conceito de “prestação de serviço” adotado pelo 

ordenamento jurídico válido e vigente na época em que foi elaborada e publicada a 

Constituição Federal de 1988. Esse conceito, que será analisado de forma mais detalhada no 

item 2.1 desta primeira parte do trabalho, atua como limite a ser observado pelos legisladores 

municipais na definição de quais fatos jurídicos sofrerão a incidência do ISS. 

 Além dos legisladores municipais, os legisladores complementares também têm sua 

competência limitada pelo conceito de “prestação de serviço”. A Constituição Federal, em 

seu art. 156, inciso III, prevê a competência de os Municípios instituírem impostos sobre 

“serviços de qualquer natureza, definidos em lei complementar”. Essa é uma restrição, 

prevista pelo próprio texto constitucional, que poderá ser feita pelo legislador complementar 

para selecionar, dentre o universo de prestações de serviço possivelmente realizáveis no 

mundo fático, aquelas que poderão ser atingidas pela cobrança de ISS. Também nesse caso, 

o legislador complementar não estará livre para definir essas prestações de serviço da forma 

como bem entender; ele terá como limite o conceito mínimo de “prestação de serviço” 

adotado pelo texto constitucional. 

 O legislador complementar, a pretexto de definir as prestações de serviço tributáveis 

por meio do ISS, somente poderá elencar fatos jurídicos que se enquadrem no conceito de 

prestação de serviço adotado pelo constituinte. É o que se verificava em relação à previsão 

da “locação de bens móveis” como atividade sujeita à incidência do ISS. Considerando-se 

que o contrato de locação de bens tem natureza completamente distinta da prestação de 

serviço46, não seria possível que o legislador complementar incluísse esse fato jurídico como 

passível de ser tributado por meio do ISS, pois, caso o fizesse, estaria aumentando 

indevidamente a competência tributária dos Municípios e do Distrito Federal. Foi esse o 

                                                           
46 De acordo com o art. 565 do Código Civil, no contrato de locação de coisas, “uma das partes se obriga a 

ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa 

retribuição”. Em razão desse contrato, o locador passa a ser obrigado a “entregar ao locatário a coisa 

alugada, com suas pertenças, em estado de servir ao uso a que se destina” (art. 566, inciso II do Código 

Civil), enquanto que ao locatário cabe o dever de “restituir a coisa, finda a locação, no estado em que a 

recebeu, salvas as deteriorações naturais ao uso regular”. Observe-se que cabe ao locador a obrigação de 

dar, de entregar o bem móvel alugado ao locatário, que, por sua vez, tem a obrigação de restituí-lo ao seu 

locador. Situação que difere de uma “obrigação de fazer” para fins da incidência do ISS, como bem explica 

o professor Aires F. Barreto: 

“A distinção entre dar e fazer como objeto de direito é matéria das mais simples. Basta – aos fins a que nos 

propusemos – salientar que a primeira (obrigação de dar) consiste em vínculo jurídico que impõe ao devedor 

a entrega de alguma coisa já existente; por outro lado, as obrigações de fazer impõem a execução, a 

elaboração, o fazimento de algo até então inexistente. Consistem, estas últimas, num serviço a ser prestado 

pelo devedor (produção, mediante esforço humano, de uma atividade material ou imaterial)”. (BARRETO, 

Aires F. ISS na Constituição e na lei. 3 ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 43).  
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entendimento reiterado pelo Supremo Tribunal Federal durante alguns anos, do qual resultou 

a edição da súmula vinculante n.º 3147, prevendo expressamente a impossibilidade de 

cobrança de ISS sobre locação de bens móveis. Esse entendimento foi seguido no processo 

de enunciação da Lei Complementar n.º 116/2003, pois, ainda que os legisladores 

complementares tivessem inicialmente incluído a locação de bens móveis no item 03.01 da 

lista anexa ao projeto dessa lei complementar, o Presidente da República, no momento de 

revisão do projeto, vetou48 a inclusão desse enunciado no texto do documento normativo, 

sob a justificativa de não se tratar de prestação de serviço.  

 O papel do legislador complementar vai além do auxílio na delimitação da 

materialidade tributável por meio do Imposto sobre Serviço, selecionando os fatos jurídicos 

que poderão ser atingidos por essa tributação municipal. O art. 146, inciso III, alínea “a” da 

Constituição Federal49 atribui à lei complementar a função de definir os fatos geradores50 

                                                           
47 Supremo Tribunal Federal. Súmula Vinculante n.º 31. É inconstitucional a incidência do Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis.  
48 Razões do veto do item 03.01 da lista anexa à Lei Complementar n.º 116/2003:  

"Verifica-se que alguns itens da relação de serviços sujeitos à incidência do imposto merecem reparo, tendo 

em vista decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. São eles: 

O STF concluiu julgamento de recurso extraordinário interposto por empresa de locação de guindastes, em 

que se discutia a constitucionalidade da cobrança do ISS sobre a locação de bens móveis, decidindo que a 

expressão ‘locação de bens móveis’ constante do item 79 da lista de serviços a que se refere o Decreto-Lei 

no 406, de 31 de dezembro de 1968, com a redação da Lei Complementar no 56, de 15 de dezembro de 1987, 

é inconstitucional (noticiado no Informativo do STF no 207). O Recurso Extraordinário 116.121/SP, votado 

unanimemente pelo Tribunal Pleno, em 11 de outubro de 2000, contém linha interpretativa no mesmo sentido, 

pois a ‘terminologia constitucional do imposto sobre serviços revela o objeto da tributação. Conflita com a 

Lei Maior dispositivo que imponha o tributo a contrato de locação de bem móvel. Em direito, os institutos, 

as expressões e os vocábulos têm sentido próprios, descabendo confundir a locação de serviços com a de 

móveis, práticas diversas regidas pelo Código Civil, cujas definições são de observância inafastável’. Em 

assim sendo, o item 3.01 da Lista de serviços anexa ao projeto de lei complementar ora analisado, fica 

prejudicado, pois veicula indevida (porque inconstitucional) incidência do imposto sob locação de bens 

móveis”. (BRASIL. Lei Complementar n.º 116, de 31 de julho de 2003. Mensagem de Veto n.º 362, de 31 

de julho de 2003. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/2003/Mv362-

03.htm>. Acesso em: 31 dez. 2015).  
49 Constituição Federal. Art. 146. Cabe à lei complementar: (...) 

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta 

Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; 
50 Não se pode deixar de lembrar a crítica que a doutrina faz sobre o uso da expressão “fato gerador”. Observe-

se, inicialmente, as reflexões do professor Paulo de Barros Carvalho sobre os sentidos compreendidos por 

essa mesma expressão: 

“No direito positivo brasileiro, entre os doutrinadores, e na jurisprudência, vemos reiteradamente empregado 

fato gerador, quer para mencionar-se a previsão legal do fato, elaboração tipicamente abstrata, que se situa 

no âmbito das ideias, no altiplano das construções normativas gerais e abstratas, quer os fatos jurídicos, 

enquanto enunciados denotativos que ocupam a posição sintática de antecedente das normas individuais e 

concretas”. (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, 

p. 254, grifo do autor). 

Crítica essa que já era feita pelo mestre Amilcar de Araújo Falcão, o que não foi obstáculo para que optasse 

por continuar a usando essa mesma expressão: 

“Não é o fato gerador quem cria, quem, digamos assim, gera a obrigação tributária. (...) 
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dos impostos previstos no texto constitucional. Ou seja, em relação aos demais impostos 

municipais, além dos federais e dos estaduais, a lei complementar poderá trazer a previsão 

dos elementos necessários para que determinado fato jurídico possa ser considerado como 

correspondente ao fato jurídico sobre o qual incidirá determinado imposto. A lei 

complementar poderá, ainda, de maneira denotativa, elencar todos os fatos jurídicos que 

podem ser tributados por esse imposto, da mesma forma como a Lei Complementar n.º 

116/2003 fez em relação às prestações de serviço. Novamente, em ambos os casos, o 

legislador complementar somente poderá atuar dentro dos limites do significado mínimo 

considerado pelo constituinte na eleição da materialidade tributável por esse imposto.  

 A adoção desse tipo de entendimento gera críticas de parte da doutrina, no sentido de 

que as regras de competências tributárias ficariam presas aos significados jurídicos 

atribuídos, na época da promulgação do atual texto constitucional, aos fatos jurídicos eleitos 

como sendo tributáveis por meio de impostos, sem que fosse possível considerar as 

evoluções naturais, sociais e tecnológicas que atingissem esses fatos com o passar do 

tempo51. O termo “mercadoria” exemplifica bem essa situação, tendo em vista que, quando 

a competência para a tributação de operações relativas à circulação de mercadoria foi 

atribuída aos Estados e ao Distrito Federal, as mercadorias correspondiam a bens corpóreos 

sujeitos à mercancia e, agora, nos últimos anos, surgiram vários tipos de bens incorpóreos 

também sujeitos a operações de compra e venda. Questiona-se, então, a possibilidade de o 

                                                           
A obrigação tributária nasce, cria-se, instaura-se por força da lei; na lei estão todos os seus fatos germinais. 

O chamado fato gerador marca, apenas, o momento, o pressuposto, a fattispecie normativa para que o 

vinculum juris legalmente previsto se inaugure. (...) 

Para justificar a preferência pela designação fato gerador não há necessidade, aliás, de maiores 

demonstrações ou alongamentos. 

Basta dizer-se que tal expressão já penetrou na nossa terminologia jurídica”. (FALCÃO, Amilcar de Araújo. 

Fato Gerador da Obrigação Tributária. 7 ed. São Paulo: Noeses, 2013, p. 5-6). 
51 “Como se percebe, a questão não se resume em saber se a Constituição utiliza ou não um termo com a 

acepção que se lhe atribui no plano do Direito Privado, mas se, mesmo nesse caso, seria imutável essa acepção 

inicial. 

Primeiro, deve-se atentar para o fato de que o art. 110 do CTN não impede que na interpretação tributária 

seja considerada a evolução da acepção da palavra pelo próprio Direito Privado. (...) Não se diz que a própria 

lei civil não possa alterar, tampouco se afirma que tal alteração não haverá de ser considerada pelo Direito 

Tributário. O propósito do art. 110, nesse ponto, parece ser o de evitar que exista uma ideia de ‘contrato’ para 

o Direito em geral (Civil, Comercial, Trabalhista etc.), e outra, diferente, apenas para fins tributários, o que 

não impede que o conceito, alterando-se para o Direito como um todo, seja assim considerado inclusive no 

âmbito Tributário. Daí não se pode concluir, porém, que, havendo uma alteração no conceito de Direito 

Privado, esta será automaticamente acolhida no âmbito tributário. (...) 

Por outro lado, afastar inteiramente essa dinâmica seria fazer do Direito Tributário um direito forçosamente 

obsoleto. (...) Seria o mesmo que instituir uma reserva de realidade diferenciada para o Direito Tributário, 

uma cápsula dentro da qual a realidade seria preservada contra a passagem do tempo. Isso ainda seria 

contrário à própria ideia inspiradora do art. 110 do CTN (...)”. (MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. 

Competência Tributária: entre a rigidez do sistema e a atualização interpretativa. São Paulo: Malheiros, 

2014, p. 164-165, grifo da autora). 
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ICMS incidir também sobre esse tipo de operação de compra e venda com bens incorpóreos, 

que ficaria dependente de uma alteração no texto constitucional, já que o conceito de 

mercadoria existente no direito pressuposto e adotado pelo constituinte de 1988 sofreu 

alterações e passou a considerar também bens incorpóreos. A outra possibilidade seria o 

próprio legislador complementar resolver essa questão, prevendo a inclusão desse tipo de 

mercadoria na materialidade tributável por meio do ICMS, sem que fosse necessário alterar 

o texto da Constituição.  

 Embora esta dissertação defenda que o significado mínimo no texto constitucional 

deva ser respeitado no trato da materialidade de um imposto, seja pelo legislador 

complementar ou pelo legislador ordinário do ente competente para instituir esse imposto, 

em nenhuma hipótese ela defende que esse significado deva permanecer estanque, com base 

na realidade do momento histórico em que a Constituição Federal de 1988 foi promulgada52. 

O significado adotado pelo Direito Tributário pode e deve evoluir juntamente com a 

evolução do termo no Direito Privado, tendo em vista que, como já dito, o legislador 

constituinte não fez nenhuma ressalva expressa de que os termos adotados na repartição 

constitucional de competências tributárias deveriam ser adotados com significados especiais 

na seara tributária.  

 Sendo assim, é possível que o legislador complementar edite nova norma na 

definição do “fato gerador” de um imposto, prevendo a inclusão, no campo de sua incidência, 

de novas variações do fato jurídico já tributado por meio desse imposto. Seria o caso de 

incluir, na legislação que cuide do ICMS, a possibilidade de cobrança desse imposto também 

sobre operações de circulação de mercadorias cujo objeto sejam bens incorpóreos. Isso 

poderia ser feito inclusive pelo legislador ordinário do ente federado, na falta de lei 

complementar que o fizesse, como é o caso da definição de “veículos automotores” para fins 

de incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), imposto 

sobre o qual, até hoje, não existe lei complementar prescrevendo normas gerais para a sua 

cobrança.  

                                                           
52 “Sendo assim, não se pode trabalhar com conceitos fixos, imutáveis. Embora fechados, um mínimo de 

abertura faz-se necessário, em respeito aos avanços dos tempos. (...) Todos buscam progredir, e não 

retroceder. E o Direito, na qualidade de objeto cultural que visa a disciplinar a conduta humana, tem que 

acompanhar essa evolução. Na medida em que há uma significativa mudança no comportamento da 

sociedade, o Direito deve alcança-la. 

Por isso, a admissão de conceitos imutáveis vai na contramão desse mister. É inexorável admitir-se que, na 

interpretação das normas jurídicas já existentes no texto constitucional, inclusive aquelas que versam sobre 

a repartição da competência impositiva, os conceitos constitucionais são passíveis de mutação, dentro, porém, 

dos limites possíveis do signo”. (BARRETO, Simone Rodrigues Costa. Mutação do Conceito 

Constitucional de Mercadoria. São Paulo: Noeses, 2015, p. 128). 
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 A atualização infraconstitucional do significado do termo utilizado para definir uma 

materialidade tributável somente será válida se estiver de acordo com o significado mínimo 

decorrente do texto constitucional. O legislador complementar ou o legislador ordinário não 

poderão livremente incluir qualquer fato jurídico no campo de incidência de determinado 

imposto, apenas sob o simples pretexto de atingir novas realidades não previstas pelo 

constituinte de 1988. 

 

 

1.3. A utilização de conceitos de Direito Privado na atribuição de competências 

tributárias 

 

 As disposições do art. 110 do Código Tributário Nacional53 completam a análise 

realizada no tópico anterior sobre a adoção, pelo constituinte originário, dos significados 

jurídicos de termos eleitos para indicar as materialidades tributáveis por cada um dos entes 

federados. Prescreve esse artigo que, se o constituinte utilizar institutos, conceitos e formas 

de Direito Privado para definir ou limitar competências tributárias, não poderá alterar a sua 

definição, o seu conteúdo e o seu alcance54. 

 Considere-se, como exemplo para aplicação das prescrições do art. 110 do CTN, o 

caso em que o constituinte originário atribuiu aos Municípios a competência para tributar a 

transmissão onerosa e inter vivos de bens imóveis55 e aos Estados a competência para tributar 

as transmissões gratuitas e causa mortis desses mesmos bens56. Sabe-se que cabe ao Direito 

                                                           
53 Código Tributário Nacional. Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance 

de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição 

Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, 

para definir ou limitar competências tributárias.  
54 “Quando a Constituição usa um conceito, um instituto ou forma do Direito Privado, o nome empregado 

denota certo objeto, segundo a conotação que ele tem na ciência jurídica particular, da qual se origina. A 

conotação completa que advém da ciência do Direito Privado é condição prévia de inteligibilidade e 

univocidade do discurso constitucional. E se utiliza a Constituição desse sentido completo, extraído de certo 

ramo jurídico, para assegurar a discriminação e delimitação de competência, enfim o pacto federativo. 

Permitir ao intérprete ou ao legislador ordinário interessado (que legisla em causa própria) que alterasse o 

sentido e alcance desses institutos e conceitos constitucionalmente empregados, seria permitir que firmasse, 

sem licença da Constituição, novo pacto federativo, nova discriminação de competência”. (BALEEIRO, 

Aliomar. Direito tributário brasileiro. Atualizada por Misabel Abreu Machado Derzi. 13 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2015, p. 1071-1072). 
55 Constituição Federal. Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...) 

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão 

física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; 
56 Constituição Federal. Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 3, de 1993) 
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Civil a normatização tanto do direito de propriedade quanto das situações que levam à 

transmissão desse direito de um sujeito para o outro: de forma onerosa e voluntária, como 

no caso de uma compra e venda; de forma gratuita e voluntária, no caso de uma doação; ou, 

ainda, de forma gratuita e involuntária, no caso de falecimento do proprietário. A fim de que 

se possa definir, com a maior segurança possível, os limites da competência dos Estados e 

dos Municípios para a tributação das transmissões de bens imóveis, é necessário buscar na 

legislação civil as regras que determinem por quais meios é possível realizar a transmissão 

do direito de propriedade de um bem imóvel de uma pessoa para outra e em qual momento 

se deve considerar que ocorreu essa transmissão. Os limites evitam o conflito de 

competência entre Estados e Municípios, determinando quando ocorreu o fato jurídico 

passível de tributação e, ainda, quais desses entes terá competência para tributá-lo. 

 As regras da legislação civil definem, por exemplo, que o contrato de permuta de 

bens imóveis celebrado entre duas pessoas leva à transmissão onerosa de bens imóveis, da 

mesma forma como o contrato de venda e compra57. Essas mesmas regras definem que, no 

caso de determinado bem doado para mais de uma pessoa, deve-se considerar que foram 

transmitidas gratuitamente partes iguais do bem a cada um dos beneficiários58. Trata-se de 

detalhes que provocam efeitos tributários, já que no primeiro exemplo as transmissões 

onerosas e inter vivos de bens imóveis decorrentes de contrato de permuta fazem parte da 

materialidade tributável por meio do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), 

enquanto no segundo a regra influencia na cobrança do ITCMD, ao indicar quantas 

transmissões gratuitas ocorreram e qual o valor cobrado de cada uma delas, no caso de o 

bem imóvel ser doado a mais de uma pessoa. Esses detalhes não podem ser alterados pelos 

legisladores ordinários estaduais e municipais, sob pena de estabelecerem uma cobrança 

inconstitucional do ITBI ou do ITCMD. 

 Verifica-se comumente a cobrança inconstitucional do ITBI em relação ao momento 

em que se considera ocorrido o fato jurídico da transmissão onerosa e inter vivos de bens 

imóveis. Grande parte das legislações municipais atuais estabelecem como critério temporal 

da regra-matriz de incidência desse imposto o momento em que é lavrada a escritura de 

venda e compra do bem imóvel no cartório de títulos e documentos. Entretanto, essa previsão 

                                                           
57 Código Civil (Lei n.º 10.405/2002). Art. 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda, 

com as seguintes modificações: (...) 
58 Código Civil (Lei n.º 10.405/2002). Art. 551. Salvo declaração em contrário, a doação em comum a mais 

de uma pessoa entende-se distribuída entre elas por igual. 

Parágrafo único. Se os donatários, em tal caso, forem marido e mulher, subsistirá na totalidade a doação 

para o cônjuge sobrevivo.  
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está em desacordo com o art. 1.245, caput e §1º do Código Civil, que prescrevem que, 

enquanto não se registrar o título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, a 

propriedade do bem imóvel continuará a pertencer a seu alienante. Ou seja, ao prever que o 

ITBI já deve ser pago no momento da lavratura da escritura de venda e compra e antes de 

qualquer registro desse título, as leis municipais estão antecipando indevidamente a cobrança 

do ITBI para um momento em que o fato jurídico que poderia ser tributável por meio desse 

imposto ainda não ocorreu. Há, portanto, uma alteração indevida, pelo legislador ordinário 

municipal, do conteúdo e do alcance do instituto da transmissão da propriedade de bem 

imóvel regulado pela lei civil, o que torna inconstitucional a cobrança do imposto.  

 A respeito dessa matéria, o Supremo Tribunal Federal entende que o próprio art. 35, 

inciso I do Código Tributário Nacional prescreve que, para fins da cobrança de imposto 

sobre a transmissão de bens imóveis, deve-se considerar o fato jurídico da “transmissão, a 

qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por 

acessão física” conforme definido na lei civil, que elege o registro da aquisição da 

propriedade imobiliária como requisito para essa transmissão. Esse entendimento pode ser 

verificado nos acórdãos resultantes dos julgamentos realizados recentemente nos Agravos 

Regimentais em Recurso Extraordinário com Agravo n.º 759.96459 e n.º 805.85960; deste 

último, destaca-se a refutação do Ministro Relator à alegação de que as previsões do art. 150, 

§7º da Constituição Federal61 poderiam ser empregadas para justificar a cobrança do ITBI 

                                                           
59 Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO 

SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. FATO GERADOR. PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A cobrança de ITBI é devida no momento do registro da compra e 

venda na matrícula do imóvel. 2. A jurisprudência do STF considera ilegítima a exigência do ITBI em 

momento anterior ao registro do título de transferência da propriedade do bem, de modo que exação 

baseada em promessa de compra e venda revela-se indevida. 3. Agravo regimental provido. (STF, ARE 

759964 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 15/09/2015, DJe 29/09/2015, grifo nosso). 
60 Ementa: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. FATO GERADOR. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. A obrigação tributária surge a partir da verificação de 

ocorrência da situação fática prevista na legislação tributária, a qual, no caso dos autos, deriva da transmissão 

da propriedade imóvel. Nos termos da legislação civil, a transferência do domínio sobre o bem torna-se 

eficaz a partir do registro. Assim, pretender a cobrança do ITBI sobre a celebração de contrato de 

promessa de compra e venda implica considerar constituído o crédito antes da ocorrência do fato 

imponível. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, ARE 805859 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Primeira Turma, j. 10/02/2015, DJe 09/03/2015, grifo nosso). 
61 Constituição Federal. Art. 150. (...) 

§7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento 

de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e 

preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
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no momento da lavratura da escritura de venda e compra, tendo em vista que, nesse caso, 

não se trata de substituição tributária em cadeia econômica, como ocorre com o ICMS62. 

 No momento em que adota termos ou institutos do Direito Civil para delimitar 

competências tributárias, o legislador tributário, seja ele constitucional ou ordinário, passa a 

adotar o significado e as regras que limitam esses termos e institutos a seu âmbito jurídico 

de origem. A limitação ao âmbito jurídico de origem apenas não ocorrerá se o legislador 

constituinte deixar expressamente ressalvado que, para fins tributários, serão atribuídos 

significados específicos para o termo ou instituto do Direito Privado adotado na construção 

de regra tributária. Contudo, atualmente não se verifica essa ressalva no texto constitucional, 

especialmente no art. 156, inciso III da Constituição Federal, que tem maior importância 

para este trabalho por prever a competência para tributação de serviços de qualquer natureza. 

Não há, nesse enunciado prescritivo, qualquer ressalva de que o legislador complementar 

possa alterar o significado da expressão “prestação de serviço” ao definir quais dessas 

prestações estarão sujeitas à cobrança do ISS. Sendo assim, reafirma-se o entendimento de 

que o significado atribuído pelo Direito Civil à expressão “prestação de serviço” na época 

da promulgação da Constituição Federal deve continuar sendo empregado na análise da 

                                                           
62 “5. (...) a obrigação tributária surge a partir da ocorrência da situação fática prevista na legislação tributária, 

a qual, no caso dos autos, deriva da transmissão da propriedade imóvel. Ocorre que, nos termos da legislação 

civil, apenas a partir do registro em cartório pode tornar-se eficaz a transferência do domínio real do 

bem. (...) 

6. Considerando que a norma tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, 

conceitos e formas de direito privado, não se faz possível que a lei municipal estabeleça momento diverso 

para que reste configurada a hipótese fática capaz de atrair a incidência da exação. 

7. Conclui-se, portanto, que pretender a cobrança do ITBI sobre a mera celebração de contrato de 

promessa de compra e venda desvirtua completamente o momento a partir do qual deveria ser 

vislumbrada a ocorrência do fato gerador do tributo. 

8. De fato, a existência de contrato preliminar à transferência definitiva do domínio real não pode ensejar a 

cobrança do imposto. Isso porque o compromisso de compra e venda implica deveres de ordem 

unicamente obrigacional, sem, no entanto, adentrar na esfera de direitos reais. 

9. No caso dos autos, verifica-se a tentativa municipal de estabelecer como fato gerador do tributo a quitação 

do valor estabelecido em promessa compra e venda, independentemente de posterior registro em cartório do 

negócio jurídico. Trata-se, no entanto, de hipótese que não se enquadra naquela originalmente prevista para 

a incidência do ITBI, a qual depende, na realidade, da transmissão do domínio real da propriedade imóvel e, 

portanto, do registro do título translativo no Registro de Imóveis. 

10. Por fim, ressalte-se que não deve ser aplicada ao caso dos autos a previsão contida no art. 150, § 7º, 

da Constituição Federal. Isso porque mencionada disposição constitucional versa, na realidade, sobre a 

criação de fato gerador presumido, em razão da existência de substituição tributária progressiva. 

11. Trata-se de técnica na qual o contribuinte situado em etapa antecedente da cadeia econômica se 

torna responsável pelo recolhimento antecipado do tributo que seria devido em operação futura, 

apurando-o com base em valor estimado. 

12. Ocorre que, no presente recurso extraordinário, não há substituição tributária progressiva, mas simples 

antecipação do pagamento do imposto por parte daquele que, posteriormente, seria também compelido a 

recolhê-lo. Nessas circunstâncias, o que se verifica, na realidade, é a modificação do momento de 

ocorrência do fato gerador, providência que não pode ser executada pela legislação municipal em 

questão”. (Ministro Luís Roberto Barroso, páginas 2 e 3 do voto proferido no ARE 805859 AgR/RJ, grifos 

nossos). 
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materialidade tributável por meio do ISS, como será estudado em detalhe no tópico 2.1 desta 

primeira parte do trabalho. 

 O posicionamento de que os conceitos jurídicos atribuídos pelo Direito Civil aos 

termos empregados na eleição das materialidades tributáveis devem ser seguidos pelo 

legislador tributário no exercício da competência para instituição dos respectivos impostos 

pode gerar críticas em relação ao vínculo entre as regras da legislação civil e o texto 

constitucional. Uma alteração em lei ordinária levaria indiretamente à alteração do próprio 

texto constitucional, segundo o entendimento de que uma alteração nas regras da legislação 

civil que tratam sobre determinado instituto adotado pelo legislador tributário na delimitação 

de uma competência tributária implicaria automaticamente na alteração dessa competência. 

É preciso ponderar que, se a alteração feita na lei civil tiver como objetivo apenas incluir ou 

excluir, do instituto em questão, nova situação fática que não era prevista na época em que 

esse instituto foi considerado pelo constituinte originário, mas que continua a se adequar à 

essência desse instituto, não haverá problema em se considerar que a competência para 

tributar os fatos relacionados a esse instituto também passará a compreender essa nova 

situação. Por se adequar ao conceito pré-existente do Direito Civil e já considerado para o 

exercício daquela competência tributária, essa nova situação automaticamente também 

estaria contida no conceito adotado pelo constituinte originário para a discriminação dessa 

competência e, por isso, poderia estar sujeita à tributação.  

 Pode-se verificar esse tipo de situação no exemplo do direito de superfície, que 

passou a ser previsto como direito real no art. 1.225, inciso II do Código Civil de 200263. 

Como se trata de fato jurídico que está compreendida na mesma ideia dos outros institutos 

denominados de “direitos reais”, considerados pelo constituinte originário na atribuição da 

competência para tributar a transmissão onerosa de direitos reais sobre bens imóveis aos 

Municípios64, o direito de superfície passou a fazer parte da materialidade tributável por 

meio do ITBI sem que se possa dizer que houve alteração do texto constitucional por meio 

de lei ordinária. O que houve foi a simples adequação dos institutos adotados em 1988 à 

realidade dos institutos válidos e vigentes no ordenamento jurídico atual65.  

                                                           
63 Código Civil. (Lei n.º 10.405/2002) Art. 1.225. São direitos reais: (...) 

II - a superfície; 
64 Constituição Federal. Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...) 

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão 

física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; 
65 “Poder-se-ia objetar, nesse caso, que não houve propriamente alteração no sentido ‘direito real sobre coisa 

alheia’, mas apenas a inclusão de mais um direito nesse rol. Seria como a invenção de um novo tipo de sapato, 

que, conquanto novo, não deixaria de ser uma mercadoria, passível de tributação pelo ICMS. A objeção não 

deixa de reconhecer, contudo, que tais palavras, usadas na definição das competências, não têm sentido 
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 Contudo, não se pode admitir que a alteração profunda de um instituto na lei civil 

possa alterar a competência tributária delimitada pela Constituição Federal. Caso se 

verifique, em uma hipótese absurda, que o legislador civil passou a prever o contrato de 

compra e venda de mercadorias como equivalente a um contrato de prestação de serviço, 

extinguindo a identidade daquele primeiro contrato, essa alteração não terá efeito para o 

Direito Tributário. Nesse caso, foram completamente alterados os institutos das operações 

relativas à circulação de mercadoria e às prestações de serviço, levados em conta pelo 

constituinte de 1988, de tal forma que, se fosse admitido o efeito dessa alteração do Direito 

Civil no âmbito tributário, a repartição constitucional de competências entre Estados e 

Municípios restaria sem qualquer efeito.  

 Em um caso hipotético como esse, o Direito Tributário passaria a seguir com 

conceitos autônomos de contratos de compra e venda de mercadorias e de prestações de 

serviços, distanciando-se dos novos conceitos adotados pelo Direito Civil para essas mesmas 

expressões. Tal como geralmente ocorre nas relações que o Direito Tributário e outras 

ciências estabelecem com o mesmo fato da realidade social, é plenamente possível que um 

mesmo fato seja analisado e definido de diferentes formas para cada ciência que o analise, 

sendo atribuída a ele a produção de efeitos sociais diferentes dos efeitos contábeis que a 

legislação contábil prever, os quais ainda poderão ser diferentes dos efeitos tributários que a 

legislação tributária estabelecer. Ou, como consta nas lições de Villem Flusser citadas pelo 

professor Paulo de Barros Carvalho (2010)66, o mesmo objeto pode ser recortado de diversas 

                                                           
cristalizado, podendo, ao revés, evoluir ao longo do tempo, até mesmo por conta de alterações na realidade a 

que aludem. Mas perceba-se que a evolução não é apenas um pretexto para se suplantar a supremacia 

constitucional e se atribuírem poderes mais amplos ao legislador: trata-se, no caso do direito de superfície, 

de autêntica evolução na realidade tributável, que passou a ostentar característica ou faceta antes inexistente, 

mas subsumível à ideia anteriormente anunciada”. (MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. Competência 

Tributária: entre a rigidez do sistema e a atualização interpretativa. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 165-

166). 
66 “As Ciências são línguas, de tal modo que as observações aplicáveis aos sistemas idiomáticos se acomodam 

perfeitamente ao esquema organizacional das Ciências”. (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: 

fundamentos jurídicos da incidência. 8 ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 162). Contribui para esse 

pensamento o estudo de Roman Jakobson, no qual se encontra a afirmação de que “as línguas diferem 

essencialmente naquilo que devem expressar, e não naquilo que podem expressar”. (JAKOBSON, Roman. 

Linguística e Comunicação. Cultrix: São Paulo, 2003, p. 69). 

Considerando-se, então, que diferentes línguas expressam a realidade de diferentes maneiras e necessitam, 

para tanto, de elementos distintos, Roman Jakobson (2003) chama a atenção para a dificuldade existente na 

tradução de um enunciado construído originalmente em uma língua para outra, tendo em vista que os valores 

presentes nas estruturas linguísticas, no vocabulário e nas funções gramaticais de cada uma dessas línguas 

dificilmente se equivalem. 

Sendo assim, é possível entender que os fatos descritos em enunciados linguísticos construídos a partir de 

um mesmo evento e com base nos elementos de diferentes Ciências nunca poderão ser equivalentes, pois 

recortam diferentes aspectos da mesma realidade. É o que sabiamente afirma o professor Paulo de Barros 

Carvalho: “Ora, se o Direito (tomado aqui como Ciência) e a Economia são dois sistemas cognoscentes 

distintos, entre eles somente poderá haver uma tradução aproximada, com a presença de termos e expressões 
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formas por diferentes ciências, que atuam como diferentes línguas atribuindo significados 

diferentes ao mesmo termo, de acordo com o seu referencial e as suas necessidades, sem que 

seja possível fazer a tradução completamente equivalente entre esses diferentes sentidos. 

 Em síntese, a análise de uma competência tributária que foi eleita pelo constituinte 

com base em um instituto do Direito Privado sem qualquer ressalva expressa do contribuinte 

sobre o significado que deveria ser atribuído a esse instituto para fins tributários deve 

considerar e seguir os limites atribuídos a esse instituto pela legislação civil, como é o caso 

das prestações de serviço. Se o legislador complementar, no exercício do seu dever de definir 

as prestações de serviço tributáveis por meio do ISS, tentar alterar o significado desse 

instituto, prevendo fatos jurídicos cuja natureza difere da natureza de prestação de serviço, 

conforme estabelecido na lei civil, esse legislador estará alterando de forma inconstitucional 

a competência tributária dos Municípios.  

 

 

1.4. A função da lei complementar nacional na delimitação da competência tributária 

 

 A definição dos limites das materialidades passíveis de tributação por impostos, 

previstas na Constituição Federal, exige duas análises diferentes: análise dos conceitos e dos 

limites que a lei civil estabelece para os institutos de Direito Privado utilizados na indicação 

dessas materialidades no texto constitucional, conforme comentado no tópico anterior deste 

trabalho, e a análise do papel da lei complementar67 nessa seara. O próprio constituinte 

atribuiu à lei complementar a função de estabelecer normas gerais em matéria tributária, 

especialmente sobre a definição tanto dos fatos jurídicos tributáveis por determinado 

imposto, quanto de sua base de cálculo e seus contribuintes68. Essa análise torna-se ainda 

                                                           
intraduzíveis que determinam frequentes descompassos. Podem, contudo, manter uma conversação ampla, 

que envolva também o saber a respeito de outros segmentos do tecido social, como a Ciência Política, a 

Sociologia (em sentido estrito), as Ciências Contábeis, a Psicologia Social, a História, etc.” (CARVALHO, 

Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 8 ed. rev. São Paulo: Saraiva, 

2010, p. 163). 
67 “Em sentido amplo, (...) toda vez que uma norma constitucional de eficácia limitada exige, para sua aplicação 

ou execução, outra lei, esta pode ser considerada complementar, porque integra, completa a eficácia daquela. 

Mas a Constituição de 1967 instituiu, a de 1969 reafirmou e a atual manteve a figura das leis complementares 

em sentido estrito, destinadas a atuar apenas as normas constitucionais que as preveem expressamente. 

(SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 8 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 

2012, p. 234, grifos do autor). 
68 Constituição Federal. Art. 146. Cabe à lei complementar: (...) 

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta 

Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; 
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mais necessária em relação à delimitação da materialidade tributável por meio do Imposto 

sobre Serviços, tendo em vista que a definição de quais serviços atrairão a incidência desse 

imposto depende de definição de lei complementar69.  

 Antes de qualquer análise sobre as funções da lei complementar previstas pela 

Constituição Federal, é importante deixar claro que este trabalho se refere ao documento 

normativo previsto no art. 59, inciso II da Constituição Federal, cujo processo legislativo 

para sua elaboração difere daquele a ser seguido para edição de leis ordinárias apenas em 

função da quantidade de votos favoráveis exigidos para a sua aprovação: um total 

equivalente à maioria absoluta dos membros da casa legislativa, conforme prescreve o art. 

69 do texto constitucional. A lei complementar tem competência privativa para tratar de 

certas matérias que lhe são expressamente atribuídas pela Constituição Federal, sobre as 

quais não podem ser editadas leis ordinárias, leis delegadas70 e nem mesmo medidas 

provisórias71. É o caso, por exemplo, da previsão sobre a organização e as competências dos 

tribunais eleitorais72, da definição do que deva ser considerado como “valor adicionado” 

para fins de repasse, aos Municípios, de parcelado valor arrecadado pelo Estado-membro 

respectivo com a cobrança de ICMS73 e da delimitação dos percentuais das receitas 

                                                           
69 Observe-se que o professor José Afonso da Silva compartilha o entendimento de que a lei complementar não 

pode ampliar ou reduzir os limites dos conceitos utilizados pela Constituição Federal, como ocorre na 

atribuição de competências para a cobrança de impostos: “(...) essas leis são puramente complementares das 

normas constitucionais. Não podem, portanto, distorcer o sentido do preceito complementado, mudando o 

sentido da constituição. (...) 

Qualquer lei que complete texto constitucional há que limitar-se a desenvolver os princípios traçados no 

texto. Mas há que desenvolvê-los inteiramente, pois tanto infringe a constituição desbordar de seus princípios 

e esquemas como atuá-los pela metade. Em ambos os casos ocorre uma deformação constitucional”. (SILVA, 

José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 8 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012, 

p. 228). 
70 Constituição Federal. Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá 

solicitar a delegação ao Congresso Nacional. 

§1º Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de 

competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei 

complementar, nem a legislação sobre: 

I - organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros; 

II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais; 

III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. 
71 Constituição Federal. Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar 

medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

§1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, 

de 2001) (...) 

III - reservada a lei complementar; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
72 Constituição Federal. Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, 

dos juízes de direito e das juntas eleitorais. 
73 Constituição Federal. Art. 161. Cabe à lei complementar: 

I - definir valor adicionado para fins do disposto no art. 158, parágrafo único, I; 
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arrecadadas que devem ser empregados pelos Estados e Municípios na prestação de serviço 

público de saúde74. 

 Para que um determinado documento normativo seja editado como lei complementar, 

é necessário que: (i) sejam seguidas as formalidades do processo legislativo75 previsto para 

tanto, entre as quais se destaca, repita-se, o requisito de concordância da maioria absoluta 

dos membros da casa, e (ii) que trate de matéria reservada a esse documento normativo pela 

Constituição Federal. Somente assim será possível afirmar que se está diante de uma lei 

formal e materialmente complementar76. Significa dizer que não basta que um documento 

legislativo cumpra apenas um desses requisitos para ser caracterizado como lei 

complementar, pois, ainda que resulte da aprovação da maioria dos membros da casa 

legislativa, mas trate de matéria comum, sem reserva expressa constitucional, esse 

documento terá status de lei ordinária. Da mesma forma, se matéria reservada à lei 

                                                           
74 Constituição Federal. Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) 

 §2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços 

públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 29, de 2000) (...) 

 II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 

155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que 

forem transferidas aos respectivos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)  

 III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o 

art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 29, de 2000) 

§3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, estabelecerá: (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 29, de 2000)  

I - os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2º; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 86, 

de 2015) 
75 É oportuno esclarecer a adoção, neste trabalho, da teoria que entende o processo de produção legislativa 

como fonte do direito, por corresponder a uma sequência de atos de enunciação previamente estipulados pelo 

próprio ordenamento jurídico que tem a finalidade de introduzir novo documento normativo, composto por 

enunciados prescritivos, naquele mesmo ordenamento.  

“Por fontes do direito havemos de compreender os focos ejetores de regras jurídicas, isto é, os órgãos 

habilitados pelo sistema para produzirem normas, numa organização escalonada, bem como a própria 

atividade desenvolvida por esses entes, tendo em vista a criação de normas”. (CARVALHO, Paulo de Barros. 

Curso de Direito Tributário. 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 69).  

Essa enunciação é realizada por meio de linguagem competente e tem suas marcas inseridas no enunciado 

que dela resulta, como bem explica o professor Tárek Moysés Moussallem: 

“(...) a análise de um documento normativo leva-nos a identificar duas espécies de instâncias enunciativas: 

(1) a enunciação-enunciada, que nos remete às coordenadas de espaço e de tempo em quem foi produzido o 

documento bem como ao seu agente competente e o procedimento produtor do dito documento (atividade de 

enunciação) e (2) o enunciado-enunciado, que transparece nas disposições normativas propriamente ditas.  

(...) o que entendemos por ‘fonte do direito’ não é a enunciação-enunciada, mas, sim, a atividade exercida 

por órgão credenciado pelo sistema do direito positivo, que tem por efeito a produção de normas, atividade 

essa inacessível imediatamente ao conhecimento humano, por carecer de linguagem”. (MOUSSALLEM, 

Tárek Moysés. Fontes do Direito Tributário. 2 ed. São Paulo: Noeses, 2006, p. 126-127, grifos do autor). 
76 “Em comparação com outras fontes normativas, a lei complementar possui características bem definidas: do 

ponto de vista formal, a lei complementar deve ser aprovada por maioria absoluta dos membros do Congresso 

Nacional (art. 69); do ponto de vista material, a lei complementar possui conteúdos predeterminados pela 

Constituição (art. 146, entre outros)”. (ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário. 5ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012, p. 188). 
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complementar for tratada em documento aprovado com maioria simples dos membros da 

casa, estar-se-á diante de uma lei ordinária flagrantemente inconstitucional. 

 Em relação à edição de leis complementares para cuidar de determinados assuntos, 

especialmente os de definições de normas gerais em matéria tributária, encontra-se na 

doutrina resistência à elaboração desse tipo de norma pelo Congresso Nacional, com 

participação do Presidente da República, resultando em enunciados normativos que devem 

ser seguidos por todos os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), 

pois ela feriria a competência e a autonomia desses entes. A resistência justifica-se por se 

tratar de um documento normativo produzido pelo órgão do Poder Legislativo Federal, com 

participação do Chefe do Poder Executivo Federal, imposto aos demais entes que possuem 

igual autonomia legislativa e executiva. Entretanto, é necessário considerar que o Congresso 

Nacional e o Presidente da República, no momento em que participam do processo de 

elaboração de lei complementar, estão agindo, respectivamente, como casa legislativa de 

matérias de interesse de toda a nação e como Chefe do Estado brasileiro. Agem, assim, em 

prol do interesse de todos os entes federados que serão obrigados a seguir essas normas na 

produção de suas próprias leis ou na sua execução. Trata-se, portanto, de lei complementar 

de caráter nacional, e não federal.  

 Para ilustrar o caráter nacional desse documento normativo, considere-se o exemplo 

da lei complementar que, de acordo com o art. 161, inciso I da Constituição Federal, deveria 

ser editada para definir “valor adicionado” para fins do cálculo de três quartos do valor 

equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do total arrecadado pelo Estado a título de ICMS, 

que deve ser repassado ao Município, considerando-se, para tanto, as operações relativas à 

circulação de mercadorias realizadas no território desse Município77. Essa função é cumprida 

pela Lei Complementar n.º 63/1990, que define, em seu art. 3º, §1º, o que deve ser 

considerado como “valor adicionado”78. Essa definição em lei complementar de caráter 

                                                           
77 Constituição Federal. Art. 158. Pertencem aos Municípios: (...) 

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à 

circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação. 

Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no inciso IV, serão 

creditadas conforme os seguintes critérios: 

I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de 

mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios; (...) 
78 Lei Complementar n.º 63/1990. Art. 3º. 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do Imposto 

sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação serão creditados, pelos Estados, aos respectivos 

Municípios, conforme os seguintes critérios: 

(...) 
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nacional é essencial para que todos os Estados brasileiros adotem os mesmos parâmetros na 

realização do cálculo da porcentagem do valor total da sua arrecadação de ICMS que deverão 

repassar aos Municípios que estão em seu território. Garante-se, com isso, segurança jurídica 

a esses Municípios de que haverá pleno respeito ao princípio constitucional da isonomia na 

repartição dessas receitas de repasse obrigatório, já que a parcela que caberá a cada 

Município dependerá diretamente dos valores das operações relativas à circulação de 

mercadorias e das prestações de serviço tributáveis por meio do ICMS que ocorrerem em 

seu território.  

 Se não existisse essa definição em lei de caráter nacional, restaria aos Estados apenas 

a obrigação imposta pela Constituição Federal de realizar esse repasse de receitas de ICMS 

aos Municípios, sem, contudo, haver parâmetros que os obrigassem a agir de modo uniforme 

no cálculo do valor que caberia a cada Município. Isso permitiria, por exemplo, que um 

Estado com alta arrecadação de ICMS estabelecesse regras que aumentassem o que se 

considera como valor adicionado relativo a cada Município, ao mesmo tempo em que 

Estados de arrecadação menor poderiam restringir o conceito dessa expressão, o que levaria 

a uma enorme discrepância entre os valores repassados por esses Estados a seus Municípios.  

 Portanto, ao se afirmar que a lei complementar também tem papel importante na 

delimitação das competências tributárias, especialmente em relação à cobrança de impostos, 

faz-se referência à lei complementar de caráter nacional, elaborada pelo Congresso Nacional 

e com a participação do Presidente da República como Chefe do Estado Brasileiro. Por 

complementar as regras previstas pela Constituição Federal acerca de determinada matéria 

tributária, esse documento normativo deve ser seguido por todos aqueles que tenham 

qualquer relação com o exercício dessa matéria. 

 Esse papel que a lei complementar pode exercer no campo do Direito Tributário é 

expressamente previsto pelo próprio texto constitucional em seu art. 14679. Mesmo que os 

                                                           
§1º O valor adicionado corresponderá, para cada Município: (Redação dada pela Lei Complementar nº 123, 

de 2006) 

I – ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviços, no seu território, 

deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil; (Incluído pela Lei Complementar nº 123, de 

2006) 

II – nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o parágrafo único do art. 146 da Constituição 

Federal, e, em outras situações, em que se dispensem os controles de entrada, considerar-se-á como valor 

adicionado o percentual de 32% (trinta e dois por cento) da receita bruta. (Incluído pela Lei Complementar 

nº 123, de 2006) 
79 Constituição Federal. Art. 146. Cabe à lei complementar: 

I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios; 

II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; 

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 
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três incisos que compõem esse artigo prevejam expressamente três funções distintas que 

podem ser exercidas pela lei complementar nessa seara, ainda hoje subsiste na doutrina uma 

divergência de posicionamentos entre aqueles que defendem a tripla função da lei 

complementar tributária, na construção da chamada “teoria tricotômica”, e os demais 

doutrinadores que se filiam à “teoria dicotômica”, de acordo com a qual a competência desse 

documento normativo se restringe a apenas duas funções: regular as limitações 

constitucionais ao poder de tributar e dispor sobre conflitos de competência em matéria 

tributária. 

 

 

1.4.1. A lei complementar e a regulação das limitações constitucionais ao poder de 

tributar 

 

 A função de “regular as limitações constitucionais ao poder de tributar”, prevista no 

art. 146, inciso II da Carta Magna, é a que menor relação tem com os objetivos deste trabalho, 

o que justifica uma abordagem sintética sobre o assunto. Essa função refere-se à competência 

que a lei complementar tem de estabelecer regras detalhadas para a aplicação dos princípios 

constitucionais tributários e das imunidades tributárias, por todos os entes federados, de 

modo a garantir uma uniformidade no trato das matérias que envolvem a delimitação 

negativa das competências tributárias de cada ente. Tanto os doutrinadores que adotam a 

teoria dicotômica, quanto aqueles que seguem a teoria tricotômica sobre as funções da lei 

                                                           
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta 

Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; 

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; 

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. 

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno 

porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das 

contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso III, d, também poderá instituir um regime único 

de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

observado que: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

I - será opcional para o contribuinte; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

II - poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

III - o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos 

respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento; (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

IV - a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado 

cadastro nacional único de contribuintes. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
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complementar concordam que o texto constitucional atribuiu essa função a esse tipo de 

documento normativo. 

 O exercício dessa função da lei complementar em matéria tributária pode ser 

verificado no art. 14 do Código Tributário Nacional80, em cujo enunciado constam requisitos 

que devem ser observados pelos partidos políticos, pelas entidades sindicais dos 

trabalhadores, pelas instituições de educação sem fins lucrativos e pelas instituições de 

assistência social sem fins lucrativos para que tenham reconhecido o direito à imunidade 

tributária da cobrança de impostos sobre o seu patrimônio, sua renda e seus serviços81. Caso 

o ente federado competente para tributar o patrimônio, a renda ou os serviços de uma 

entidade desse tipo verificar que ela deixa de cumprir um dos requisitos previstos no art. 14 

do CTN (como, por exemplo, não manter a escrituração de suas receitas e suas despesas em 

livros com as formalidades necessárias para assegurar a sua exatidão), ele poderá considerá-

la pessoa jurídica que não está protegida pela regra de imunidade prevista no art. 150, inciso 

IV, alínea “c” da Constituição Federal82 e, consequentemente, realizar o lançamento do 

tributo. Entretanto, o ente federado não pode eleger, nem mesmo em sua própria legislação, 

critério diferente dos previstos no art. 14 do CTN, para aferir se a situação de determinada 

entidade está adequada ou não a essa regra de imunidade. Caso o faça, estará extrapolando 

sua competência tributária, por estar incluindo nesse campo a situação de uma entidade que 

dele já foi excluída pela delimitação negativa dessa competência pelo texto constitucional, 

                                                           
80 “Não excede recordar que a Lei n. 5.172/66 – o Código Tributário Nacional – foi aprovada como lei ordinária 

da União, visto que naquele tempo a lei complementar não apresentava o caráter ontológico-formal que só 

foi estabelecido com o advento da Constituição de 1967. Todavia, com as mutações ocorridas no 

ordenamento anterior, a citada lei adquiriu eficácia de lei complementar, pelo motivo de ferir matéria 

reservada, exclusivamente, a esse tipo de ato legislativo. E, com tal índole, foi recepcionada pela Constituição 

Federal de 1988”. (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 26 ed. São Paulo: Saraiva, 

2014, p. 80-81). 
81 Código Tributário Nacional (Lei n.º 5.172/1966). Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é 

subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: 

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada 

pela Lcp nº 104, de 2001) 

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; 

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de 

assegurar sua exatidão. 

§1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode 

suspender a aplicação do benefício. 

§2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente 

relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos 

estatutos ou atos constitutivos. 
82 Constituição Federal. Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) 

VI - instituir impostos sobre: (...) 

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais 

dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os 

requisitos da lei; 
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com a previsão da regra de imunidade, e completada pela regulamentação dessa regra feita 

pelo único documento normativo competente para tanto: a lei complementar. 

 Note-se, nesse ponto, que a importância da lei complementar de caráter nacional na 

regulamentação das regras de imunidade tributária é evitar que cada ente federado crie 

regulamentações diferentes para uma mesma regra de imunidade tributária e, com isso, 

prejudique a segurança jurídica do contribuinte que possa estar sujeito à competência 

tributária de mais de um desses entes. Eis um ponto sobre o qual concordam tanto aqueles 

que defendem a teoria dicotômica, quanto os que se filiam à teoria tricotômica83 das funções 

da lei complementar. 

 

 

1.4.2. A lei complementar e a solução de conflitos de competência 

 

 Outra função que o texto constitucional atribui à lei complementar em matéria 

tributária e sobre a qual não há divergências entre as correntes dicotômica e tricotômica é 

aquela prevista no inciso I do art. 14684: dispor sobre conflitos de competência que podem 

surgir entre os diferentes entes federados que pretendam exigir, de um mesmo contribuinte 

e em razão da prática de um mesmo ato, o pagamento de mais de um tributo da mesma 

natureza85.  

 Para o estudo dessa segunda função, é importar considerar, primeiro, as premissas 

adotadas no item 1.3 desta primeira parte do trabalho, no sentido de que a Constituição 

Federal utilizou institutos específicos do Direito Privado para repartir as competências 

tributárias entre os entes federados e adotou o significado mínimo atribuído a esses institutos 

                                                           
83 “Em certos casos, o constituinte, deixando claro que não queria certa incidência tributária, baixou regra 

completa sobre o assunto; noutros casos, a limitação constitucional não é autoaplicável; o constituinte apenas 

indicou a limitação, deixando para momento posterior sua regulação. 

Exemplo do segundo caso pode ser visto na regra do art. 150, VI, ‘c’: (...). 

Outros casos há em que o constituinte não exigiu, ele mesmo, uma lei complementar. São situações em que 

a limitação ao poder de tributar é aplicável imediatamente. Ainda assim, poderá o aplicador da lei ter dúvidas 

quanto à sua extensão. Também aqui poderá a lei complementar atuar”. (SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito 

Tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 80-81). 
84 Constituição Federal. Art. 146. Cabe à lei complementar: 

 I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios; (...) 
85 “A lei complementar, nesta espécie, é regra de atuação direta, ou seja, não complementa nem contém 

dispositivo constitucional, faz atuar a Constituição logo que surge a situação conflituosa, de modo a 

resguardar a discriminação das fontes de receitas tributárias instituídas na Lei Maior. É lei de resguardo da 

Constituição, com função tutelar. Mas não pode alterar a tal pretexto a própria Constituição”. (COÊLHO, 

Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 9 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 

112).  
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na área privada para delimitar o alcance de cada uma dessas competências. Segundo, é 

preciso considerar que a materialidade a ser tributada por meio de um imposto influencia 

diretamente na identificação tanto do momento temporal e do espaço geográfico de sua 

ocorrência, quanto do ente federado que tem competência para cobrar esse tributo, do sujeito 

que tem o dever de pagá-lo e da grandeza capaz de mensurar o quanto dessa materialidade 

foi produzida por esse sujeito, como será melhor exposto posteriormente no capítulo 3 desta 

primeira parte. 

 Sendo assim, não haveria que se falar, em princípio, na existência de conflitos de 

competências tributárias entre entes federados, já que a competência de cada um estaria 

claramente limitada pelo próprio texto constitucional86. Se for verificada, na prática, alguma 

situação de conflito, certamente um ente federado está invadindo a competência tributária 

de outro, ao cobrar um imposto de um sujeito que já recebeu ou que ainda pode vir a receber 

cobrança do outro ente federado referente ao mesmo imposto. Portanto, uma dessas 

cobranças será inconstitucional.  

 Considerando então, por exemplo, a competência atribuída pelo constituinte 

originário aos Municípios e ao Distrito Federal para cobrar imposto sobre a propriedade 

predial e territorial urbana87, é possível afirmar que um Município somente poderá tributar 

a propriedade imobiliária que se manifeste na parte do seu território considerada como zona 

urbana, o que exclui a possibilidade de atingir, por meio da cobrança desse mesmo imposto, 

a propriedade de imóveis rurais, ainda que localizados no seu território. Essa limitação do 

espaço no qual pode ser exercida a competência tributária Municipal para a cobrança do 

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) decorre claramente não só 

da materialidade eleita pelo constituinte originário para esse imposto, mas também daquela 

                                                           
86 “(...) os conflitos de competência em matéria tributária logicamente não existem e nem podem existir. A 

rígida divisão de competências tributárias, levada a efeito pela Lei das Leis, sumariamente afastou-os. Com 

efeito, se o fato ‘A’ só pode ser tributado pela pessoa política ‘X’, não há de haver conflitos entre ela e as 

pessoas políticas ‘W’, ‘Y’, ‘Z’ etc. 

Por aí se vê que os conflitos de competência tributária surgem de situações fáticas, vale dizer, da 

inobservância das limitações que, em matéria fiscal, a Constituição da República impôs às pessoas políticas. 

Em verdade, o impropriamente denominado ‘conflito de competência tributária’ é provocado: I – por uma lei 

tributária inconstitucional; II – por uma pretensão administrativa ilegal (ou inconstitucional) da pessoa 

tributante; e III – por uma insurgência do apontado sujeito passivo, que vai ao Judiciário para tentar 

demonstrar que: a) a lei que criou, in abstrato, o tributo é inconstitucional; b) o fato por ele praticado não é 

imponível; e c) o fato por ele praticado subsumiu-se à hipótese de incidência de tributo que, nos temos da 

Constituição, pertence a pessoa diversa daquela que dele o quer exigir. (...) 

Não são, positivamente, estes ‘conflitos’ que a lei complementar tributária (...) fará desaparecer. O que ela 

pode fazer, eventualmente, é reforçar o perfil constitucional de cada tributo, para que, se possível, não 

surjam”. (CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 30 ed. rev., ampl. e 

atual. até a Emenda Constitucional n. 84/2014. São Paulo: Malheiros Editores, 2015, p. 1132-1133). 
87 Constituição Federal. Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

I - propriedade predial e territorial urbana; 
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eleita para ser tributada pela União por meio da cobrança do Imposto sobre a Propriedade 

Territorial Rural (ITR)88. As próprias competências para a cobrança de impostos eleitas e 

repartidas pela Constituição Federal aos entes federados já indicam, nesse caso, que, se o 

proprietário de um imóvel rural localizado no território de determinado Município receber, 

ao mesmo tempo, uma cobrança de ITR e uma cobrança de IPTU em razão dessa mesma 

propriedade, haverá clara invasão da competência tributária da União por esse Município e 

não verdadeiro conflito de competência entre esses dois entes. 

 Ainda que a repartição constitucional de competências tributárias permita afirmar 

que somente é competente para tributar determinado fato jurídico o ente federado em cujo 

território esse fato se concretizar, há alguns casos em que se torna necessária a prescrição de 

limites mais objetivos para delimitar essa materialidade. É o que se verifica nesse mesmo 

exemplo da tributação da propriedade imobiliária, quando essa se manifesta em uma área do 

território municipal que está bem distante do centro da cidade e apresenta número ínfimo ou 

quase nulo de residências ou de estabelecimentos comerciais ou industriais. Cabe, então, a 

atuação da lei complementar para estabelecer os limites objetivos que devem ser 

considerados para caracterizar determinado espaço territorial como zona urbana ou como 

zona rural e, assim, evitar que Município e União realizem lançamento de impostos 

diferentes sobre a mesma propriedade, em atuação claramente conflituosa.  

 Atualmente, esse possível conflito de competências é dirimido pelas disposições do 

art. 32 da Lei n.º 5.172/66 (Código Tributário Nacional)89, que estabelecem critérios 

objetivos para a identificação de qual área do território municipal pode ser considerada como 

zona urbana e qual, por exclusão, deve ser considerada como zona rural, delimitando os 

campos de atuação do Município, com a cobrança do IPTU, e da União, com a cobrança do 

                                                           
88 Constituição Federal. Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: (...) 

VI - propriedade territorial rural; 
89 Código Tributário Nacional (Lei n.º 5.172/1966). Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre 

a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse 

de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do 

Município. 

§1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o 

requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, 

construídos ou mantidos pelo Poder Público: 

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 

II - abastecimento de água; 

III - sistema de esgotos sanitários; 

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; 

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado. 

§2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de 

loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, 

mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. 
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ITR, dentro da totalidade de cada território municipal. Essas disposições ainda são 

complementadas pelo art. 15 do Decreto-Lei n.º 57/196690, que estabelece o critério da 

destinação conferida ao imóvel como elemento a ser considerado para definir que um imóvel 

no qual seja exercida atividade agrícola, apesar de estar localizado em zona urbana, estará 

sujeito à tributação por meio do ITR e não do IPTU.  

 Considerando um segundo exemplo que demonstre a relevância da lei complementar 

na delimitação mais precisa de qual ente federado é competente para tributar determinado 

fato jurídico, a fim de evitar que esse fato seja tributado também por outro ente, pode-se 

apontar o caso das operações relativas à circulação de mercadorias que tenha início e fim 

nos territórios de Estados-membros diferentes. Para evitar que tanto o Estado de origem 

quanto o Estado de destino da mercadoria imponham a cobrança de ICMS sobre esse tipo de 

operação, a Lei Complementar n.º 87/96 define, em seu art. 11, inciso I, alínea “a”91, que 

essa tributação compete ao Estado em cujo território estiver o estabelecimento onde teve 

início a operação de circulação de mercadoria. Diferente é o caso em que o objeto dessa 

operação é energia elétrica não destinada à comercialização, pois, conforme o art. 11, inciso 

I, alínea “g” dessa mesma lei complementar92, o ICMS incidente sobre essa operação caberá 

ao Estado em cujo território estiver localizado o seu adquirente. 

 Em síntese, este tópico destaca uma das funções atribuídas à lei complementar pelo 

texto constitucional, a de dispor sobre conflitos de competência entre os entes federados 

quando os conceitos envolvidos nas materialidades eleitas pelo constituinte para repartir as 

competências tributárias não sejam suficientes para afastar a possibilidade de dois ou mais 

desses entes julgarem-se competentes para tributar determinado fato jurídico. Esse tipo de 

prescrição posta pela lei complementar se faz necessária para a solução de possíveis conflitos 

tanto entre entes federados de espécies diferentes, como o já citado exemplo do Município e 

da União na cobrança do IPTU e do ITR, quanto entre entes da mesma espécie e que possuem 

                                                           
90 Decreto-lei n.º 57/1966. Art 15. O disposto no art. 32 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange 

o imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou 

agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais tributos com o mesmo cobrados. 
91 Lei Complementar n.º 87/96. Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do 

imposto e definição do estabelecimento responsável, é: 

I - tratando-se de mercadoria ou bem: 

a) o do estabelecimento onde se encontre, no momento da ocorrência do fato gerador; 
92 Lei Complementar n.º 87/96. Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do 

imposto e definição do estabelecimento responsável, é: 

I - tratando-se de mercadoria ou bem: (...) 

g) o do Estado onde estiver localizado o adquirente, inclusive consumidor final, nas operações interestaduais 

com energia elétrica e petróleo, lubrificantes e combustíveis dele derivados, quando não destinados à 

industrialização ou à comercialização; 
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a mesma competência tributária, como é o caso dos Estados-membros em relação à cobrança 

do ICMS. 

 O exercício da função da lei complementar de dispor sobre conflitos de competência 

torna-se ainda mais necessário quando o possível conflito entre entes federados da mesma 

espécie decorrer da concretização simultânea, no território de mais de um ente federado, da 

materialidade a ser tributada por um mesmo imposto. Nesse caso, o possível conflito de 

competências será verificado no momento da delimitação de qual o valor que poderá ser 

considerado como base de cálculo do tributo por cada um desses entes federados que tem 

competência para tributar esse mesmo fato jurídico. É necessário que a lei complementar 

estabeleça critérios objetivos para a apuração da parcela da riqueza total decorrente daquele 

fato jurídico que poderá ser tributada pelo ente competente para tanto, pois, sem essa 

prescrição, não será possível a um ente federado apurar, com segurança, a base de cálculo 

desse imposto sem que se esteja invadindo a competência tributária do outro ente, em cujo 

território essa mesma riqueza foi produzida.  

 As prescrições do art. 3º, §1º e do art. 7º, §1º da Lei Complementar n.º 116/200393 

exemplificam situação em que são bem definidos o critério espacial, o sujeito ativo e a base 

de cálculo do ISS incidente sobre prestação de serviço concretizada concomitantemente nos 

territórios de Municípios distintos. Trata-se da atividade prevista no item 03.04 da lista anexa 

a essa lei complementar: “Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou 

permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e 

condutos de qualquer natureza”94. Em relação a essa atividade, todos os Municípios 

brasileiros devem considerar que houve a concretização do fato jurídico tributável por meio 

do ISS no território de cada um dos Municípios em que há “extensão de ferrovia, rodovia, 

postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza”, objetos da atividade de “locação, 

                                                           
93 Lei Complementar n.º 116/2003. 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: (...) 

§1º No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato gerador 

e devido o imposto em cada Município em cujo território haja extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, 

dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem 

ou permissão de uso, compartilhado ou não. 

(...) 

Art. 7º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 

§1º Quando os serviços descritos pelo subitem 3.04 da lista anexa forem prestados no território de mais de 

um Município, a base de cálculo será proporcional, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos 

e condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao número de postes, existentes em cada 

Município. 
94 Ressalvado o entendimento de que as atividades de locação e de sublocação, assim como o arrendamento, o 

direito de passagem e a permissão de uso não se encaixam no conceito de “prestação de serviço” do Direito 

Privado e, como tais, não poderiam ser previstas como situações tributáveis por meio do ISS. 
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sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não”. 

Como consequência, cada um desses Municípios é sujeito ativo competente para tributar 

essa atividade, porém, não de forma integral, e, sim, de forma proporcional “à extensão da 

ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao 

número de postes, existentes em cada Município”.  

 Observe-se que, nesse caso, a legislação complementar elencou critérios objetivos 

que definem qual a extensão da materialidade tributável que pode ser considerada por cada 

ente federado no exercício da sua competência para tributá-lo, evitando assim que um 

mesmo fato jurídico seja tributado de forma integral pelo mesmo imposto (o ISS) cobrado 

por Municípios diferentes, o que configuraria a situação inconstitucional do bis in idem. O 

legislador complementar não apenas pode como deve estabelecer esse tipo de previsão legal, 

para dirimir os conflitos de competência que surgem em relação a todas as situações em que 

a concretização de uma prestação de serviço ocorre nos territórios de Municípios diferentes. 

 A análise construída no item 3.4 da segunda parte deste trabalho continuará a 

desenvolver reflexões a respeito das prestações de serviço executadas concomitantemente 

em estabelecimentos prestadores localizados nos territórios de diferentes Municípios e a 

forma como os tribunais administrativos e judiciais estão tratando a sua tributação 

atualmente. 

 

 

1.4.3. A lei complementar e a previsão de normas gerais em matéria tributária 

 

 As teorias dicotômica e tricotômica a respeito das funções da lei complementar 

divergem quanto à competência desse tipo de documento normativo para estabelecer normas 

gerais em matéria de legislação tributária. 

 Para a primeira corrente doutrinária, a lei complementar somente poderia estabelecer 

normas gerais em matéria tributária que tratassem sobre a solução de conflitos de 

competências entre os entes federados e regrassem as limitações constitucionais ao poder de 

tributar, conforme abordado nos dois tópicos anteriores deste trabalho95. À lei complementar 

                                                           
95 Nesse sentido está o entendimento do professor PAULO DE BARROS CARVALHO, para quem as normas 

gerais de Direito Tributário que podem ser veiculadas por meio de uma lei complementar são somente 

“aquelas que dispõem sobre conflitos de competência entre as entidades tributantes e também as que regulam 

as limitações constitucionais ao poder de tributar. (...) Vejamos. Pode o legislador complementar, invocando 

a disposição do art. 146, III, a, definir um tributo e suas espécies? Sim, desde que seja para dispor sobre 

conflitos de competência. Ser-lhe-á possível mexer no fato gerador, na base de cálculo e nos contribuintes de 

determinado imposto? Novamente sim, no pressuposto de que o faça para dispor sobre conflitos. E quanto à 
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caberia estabelecer norma geral que determinasse, por exemplo, qual ente federado tem 

competência para tributar a transmissão onerosa inter vivos ou a transmissão causa mortis 

de bens imóveis96, quando o sujeito que receberá a propriedade desse imóvel reside no 

território de ente distinto daquele em que está situado o bem transmitido. Nesse caso, a lei 

prescreveria que a competência para a cobrança do ITBI ou do ITCDM cabe respectivamente 

ao Município97 ou ao Estado98 onde está situado o bem imóvel, evitando qualquer exigência 

tributária por parte do Município ou do Estado onde reside o sujeito que receberá o bem 

transmitido.  

 Os estudiosos adeptos à teoria dicotômica entendem que não cabe às normas gerais 

postas por uma lei complementar tratar sobre matéria tributária que deva ser observada por 

todos os entes federados no exercício de suas competências tributárias, pois, nesse caso, a 

lei complementar estaria mitigando a possibilidade que cada ente federado teria de exercer 

a competência recebida da Constituição Federal da forma necessária para manter sua 

autonomia política e financeira.  

 De forma contrária, a teoria tricotômica defende não só a possibilidade, como 

também a necessidade de a lei complementar prescrever normas gerais em matéria tributária 

que possam delimitar a forma como os principais institutos do Direito Tributário devem ser 

tratados e aplicados pelos diferentes entes federados, a fim de garantir a segurança jurídica 

dos contribuintes. Considere-se, nesse caso, a situação hipotética de um mesmo contribuinte 

que, possuindo estabelecimentos comerciais distintos em diferentes Estados brasileiros, se 

deparasse com regras previstas em leis estaduais que levassem a prazos prescricionais 

                                                           
obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários? Igualmente, na condição de satisfazer 

àquela finalidade primordial. 

Com tal interpretação, (...) prestigiaremos a Federação, a autonomia dos Municípios e o princípio da isonomia 

das pessoas políticas de direito constitucional interno (...)”. (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de 

direito tributário. 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 214-215). 
96 Antes da Constituição Federal de 1988, a competência para a cobrança de imposto sobre a transmissão de 

bens imóveis, seja por ato oneroso ou gratuito, cabia apenas aos Estados. Sendo assim, o art. 41 do Código 

Tributário Nacional resolvia o possível conflito de competência relatado no texto, prescrevendo que caberia 

ao Estado-membro onde estivesse situado o imóvel transmitido a competência para tributar aquela 

transmissão.  

A Carta Magna atual repartiu aquela competência entre os Estados e os Municípios, com base na gratuidade 

ou na onerosidade do ato e, ao mesmo tempo, resolveu aquelas possíveis situações de conflito em seu próprio 

texto, reproduzido nas notas de rodapé seguintes. 
97 Constituição Federal. Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...) 

§2º O imposto previsto no inciso II: (...) 

II - compete ao Município da situação do bem. 
98 Constituição Federal. Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) (...) 

§1º O imposto previsto no inciso I: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito 

Federal. 



60 

 

diferentes em cada um desses Estados, o que prejudicaria a previsibilidade de um tempo 

máximo dentro do qual ele poderia sofrer as exações propostas por esses entes federados. 

Para garantir a segurança jurídica dos contribuintes em situações como essa, o art. 146, inciso 

III, alínea “b” da Constituição Federal define que a prescrição é uma das matérias tributárias 

que podem ser tratadas por meio de lei complementar de caráter nacional.  

 Lembre-se que até mesmo a construção de uma interpretação literal do enunciado do 

art. 146 da Constituição Federal de 198899 permite o entendimento de que o constituinte 

originário atribuiu expressamente tríplice função à lei complementar de caráter nacional em 

matéria tributária100. 

 O inciso III do art. 146 reforça a defesa da teoria tricotômica no sentido de que é 

constitucional a previsão, em lei complementar de caráter nacional, de normas gerais em 

matéria tributária, às quais estarão vinculados todos os entes federados com competência 

tributária atribuída pela Constituição Federal. As alíneas em que se subdivide o mencionado 

inciso III do art. 146 esclarecem as matérias que podem ser regradas por esse tipo de 

documento normativo. 

A Lei Complementar n.º 87/96 é exemplo de lei nacional que prescreve normas gerais 

para definir os únicos sujeitos que podem ser considerados pelos Estados como contribuintes 

do ICMS, elencando, em seu art. 4º101, aqueles que tenham relação direta com operações 

relativas à circulação de mercadorias ou com prestações de serviços de comunicação ou de 

transportes tributáveis por meio desse imposto. Também para tratar de normas gerais sobre 

a cobrança desse mesmo imposto estadual é que foi editada a Lei Complementar n.º 65/1991, 

exemplo de lei que dispõe sobre “fato gerador” de imposto estadual, por incluir, no campo 

                                                           
99 Cf. nota de rodapé n.º 79. 
100 “É, pois, da própria dicção constitucional a leitura de que existe, sim, um papel para as normas gerais em 

matéria de legislação tributária, que não se confunde com as questões de conflito de competência ou de 

regular limitações ao poder de tributar”. (SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito tributário. São Paulo: Saraiva, 

2011, p. 72.) 
101 Lei Complementar n.º 87/1996. Art. 4º Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com 

habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou 

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 

operações e as prestações se iniciem no exterior. 

Parágrafo único. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito 

comercial: (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)        

I – importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja a sua finalidade; (Redação dada pela Lcp 

114, de 16.12.2002) 

II - seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior; 

III – adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados; (Redação dada pela Lcp 114, 

de 16.12.2002) 

IV – adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica 

oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização. (Redação dada 

pela LCP nº 102, de 11.7.2000) 
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de incidência do ICMS, as operações relativas à circulação de mercadorias que tenham por 

objeto alguns produtos industrializados semi-elaborados destinados ao exterior, conforme 

definido nos incisos do seu art. 1º102. 

 Por sua vez, a Lei Complementar n.º 118/2005 pode ser considerada como exemplo 

de documento normativo que cumpre o papel previsto no art. 146, inciso III, alínea “b” do 

Texto Magno, pois dispõe sobre norma geral em matéria de lançamento tributário e de 

decadência tributária, ao prescrever, em seu art. 3º103, o momento em que se deve considerar 

como ocorrido o pagamento antecipado realizado pelo contribuinte em lançamento por 

homologação, para fins de contagem do prazo decadencial para que se pleiteie a restituição 

do indébito tributário, conforme a regra do art. 168, inciso I do Código Tributário 

Nacional104. Já a Lei n.º 5.764/1971, que entrou em vigor em momento anterior à atual ordem 

constitucional, acabou por ser recepcionada como se fosse uma lei complementar, por tratar 

sobre o regime jurídico das sociedades cooperativas, entre as quais está a disciplina do ato 

cooperado105, ao qual deve ser dispensado tratamento adequado, conforme alínea “c” do art. 

146 da Constituição. 

 Por fim, a Lei Complementar n.º 123/2006106 é exemplo típico de lei complementar 

que prevê tratamento diferenciado e favorecido pelas Microempresas (ME) e Empresas de 

Pequeno Porte (EPP), como estipulado pela alínea “d” do mesmo inciso III, instituindo 

regime simplificado de arrecadação de tributos para esse tipo de empresa. 

                                                           
102 Lei Complementar n.º 65/1991. Art. 1° É compreendido no campo de incidência do imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual e 

intermunicipal, e de comunicação (ICMS) o produto industrializado semi-elaborado destinado ao exterior: 

I - que resulte de matéria-prima de origem animal, vegetal ou mineral sujeita ao imposto quando exportada 

in natura. 

II - cuja matéria-prima de origem animal, vegetal ou mineral não tenha sofrido qualquer processo que 

implique modificação da natureza química originária. 

III - cujo custo da matéria-prima de origem animal, vegetal ou mineral represente mais de sessenta por cento 

do custo do correspondente produto, apurado segundo o nível tecnológico disponível no País. 
103 Lei Complementar n.º 118/2005. Art. 3º Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, 

de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de 

tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o §1º do 

art. 150 da referida Lei. 
104 Código Tributário Nacional (Lei n.º 5.172/1966). Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se 

com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados: 

I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário; 
105 Lei n.º 5764/91. Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus 

associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos 

objetivos sociais. 

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de 

produto ou mercadoria. 
106 Conhecido como Estatuto da Micro e Pequena Empresa. 
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 Portanto, a premissa a ser fixada neste ponto do presente trabalho é o entendimento 

da lei complementar como documento normativo que possui tríplice função em matéria 

tributária, conforme defendido pela teoria tricotômica. Essa é a justificativa para que a lei 

complementar possa atuar na definição da materialidade tributável por meio de um imposto 

previsto no texto constitucional, estabelecendo limites mais objetivos que auxiliem na 

identificação dos fatos jurídicos que estão no campo de competência de determinado 

imposto. Como consequência, e em razão da previsão do art. 146, inciso III, alínea “a” da 

Constituição Federal, cabe também à lei complementar a definição da grandeza limite que 

pode ser considerada como base de cálculo do valor de um imposto. 

 Da mesma forma que a lei complementar não pode incluir fato jurídico no campo de 

tributação de determinado imposto se esse fato não corresponder à materialidade prevista no 

texto constitucional, as normas gerais de uma lei complementar de caráter nacional não 

podem prescrever como base de cálculo de um imposto uma grandeza que não seja capaz de 

mensurar a materialidade tributável por meio dele. O estudo dessa relação entre a lei 

complementar e as definições da materialidade e da base de cálculo de um imposto tem 

grande relevância para o presente trabalho, conforme mostra a análise construída no próximo 

tópico. 

 

 

1.4.3.1. A definição da materialidade e da base de cálculo de impostos 

 

 A importância da lei complementar na delimitação do campo de atuação de um ente 

federado no exercício da competência tributária para a cobrança de determinado imposto é 

verificada, como já mencionado anteriormente, na atribuição expressa, pelo constituinte 

originário, da função de “estabelecer normas gerais em matéria tributária, especialmente 

sobre definição (...), em relação aos impostos, (...) a dos respectivos fatos geradores, bases 

de cálculo e contribuintes”. Observe-se que o constituinte utilizou o substantivo “definição” 

relacionado aos “fatos geradores” e às bases de cálculo de impostos. 

 Alguns dos significados possíveis apresentados pelo dicionário Houaiss da Língua 

Portuguesa107 para o substantivo “definição” são os seguintes: 

 

                                                           
107 HOUAISS, Antonio (1915-1999) e VILLAR, Mauro de Salles (1939-). Dicionário Houaiss da língua 

portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009, p. 606. 
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Definição. s.f. 1. ato ou efeito de definir(-se). 2. delimitação exata, 

estabelecimento de limites (pediu a d. da área do terreno). 3. significação 

precisa de; indicação do sentido de (a verdadeira d. de amizade). 3.1. LEX 

LING enunciado que parafraseia a acepção de uma palavra ou locução. 4. 

descrição de (algo ou alguém) por seus caracteres distintos (nunca soube 

dar a d. exata de si mesmo) (o sabor deste sorvete está acima de qualquer 

d.). (...) 9. LÓG operação linguística que busca a determinação clara e precisa 

de um conceito ou de um objeto. (...) ETIM lat. definitio, onis ‘ação de definir 

limite ou fim’ (...). 

 

 É interessante buscar a origem etimológica da palavra “definição”, para verificar os 

significados mais objetivos construídos na língua latina que resultaram nesse substantivo da 

língua portuguesa. Para tanto, observe-se os significados que o Dicionário de Latim-

Português da Porto Editora108 apresenta para o substantivo definitio:  

 

definitio, onis (definio) f. 1. acção de fixar os limites, delimitação; 2. 

definição, determinação, indicação precisa, designação. 

 

 Sendo esse um substantivo derivado do verbo “definio”, cumpre ainda verificar a 

ideia que se pretendia expressar com o seu emprego:  

 

definio, is, ire, ivi, itum (de, finio) v. tr. 1. delimitar, limitar; ejus fundi 

extremam partem olea definiunt Cic oliveiras delimitam a extremidade 

desta propriedade (...). 2. definir, determinar, expor; verbum definire Cic 

definir um termo; 3. estabelecer, determinar, fixar; tempus adeundi 

definire C fixar o momento da conferência (...). 4. concluir, terminar; 

orationem concludere ac definire Cic concluir e pôr um termo ao 

discurso.109 

 

 Observe-se, ainda, que o verbo definio, por sua vez, tem origem no verbo latino 

“finio”, cujas acepções possuem sentidos semelhantes:  

 

finio, is, ire, ivi ou ii, itum (finis) v. tr. 1. limitar, delimitar, demarcar, marcar, 

pôr um limite; (...) 2. precisar, determinar, fixar, regular, definir, decidir; 

finire senatusconsulto ne... Liv. determinar por uma decisão do senado que 

não... (...)110.  

 

 E, por fim, ainda resta observar o substantivo “finis” como origem desse verbo, para 

o qual o mesmo Dicionário de Latim-Português traz como acepções:  

 

                                                           
108 DICIONÁRIO de Latim-Português. 2ª ed. Porto/Portugal: Porto Editora, 2001. 
109 DICIONÁRIO de Latim-Português. 2ª ed. Porto/Portugal: Porto Editora, 2001, p. 208. 
110 Ibid., p. 288. 
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finis, is m. e, algumas vezes, f. 1. (no espaço) limite, fronteira, raia, extrema (dum 

reino, dum lugar, dum campo); 2. (no tempo) fim, termo (da vida, dos 

trabalhos, das dores, etc.) (...)111. 

 

 A busca pela origem etimológica da palavra “definição” demonstra a sua relação com 

a ideia literal de se colocar limites em determinado objeto, estabelecendo o ponto máximo 

de sua extensão. Essa é a ideia que deve nortear a interpretação do art. 146, inciso III, alínea 

“a” da Constituição Federal, sobre o papel atribuído à lei complementar de definir “fatos 

geradores” de impostos ao fixar limites para a materialidade prevista no texto constitucional 

como tributável por determinado imposto, estabelecendo tanto os fatos jurídicos 

compreendidos na competência do ente federado que cobrará esse imposto quanto os que 

estão fora desse campo de tributação.  

 Como já mencionado nos tópicos anteriores deste trabalho, o enunciado do texto 

constitucional não confere ampla e irrestrita liberdade ao legislador complementar para fixar 

limites às materialidades da forma como bem entender. A sua atuação está restrita aos 

significados mínimos que o Direito Privado atribui às materialidades eleitas pelo constituinte 

originário para tributação por meio de imposto. Em outras palavras, cabe à lei complementar 

fixar limites apenas para os conceitos adotados pela Constituição. 

 Para deixar mais clara essa relação entre a utilização, no texto constitucional, de um 

conceito jurídico que pode ser definido por lei complementar, observe-se alguns dos 

significados atribuídos ao substantivo “conceito”, como expõe o Dicionário Houaiss da 

Língua Portuguesa:  

 

Conceito. s.m. (...) 2. compreensão que alguém tem de uma palavra; noção, 

concepção, ideia (seu c. de moral é antiquado). (...) 9. FIL representação 

mental de um objeto abstrato ou concreto, que se mostra como um 

instrumento fundamental do pensamento em sua tarefa de identificar, 

descrever e classificar os diferentes elementos e aspectos da realidade. 10. 

LING noção abstrata contida nas palavras de uma língua para designar as 

propriedades e características de uma classe de seres, objetos ou entidades 

abstratas. (...) ETIM conceptus, us ‘ação de conter pensamento etc.’.112 

 

 Buscando também a origem etimológica da palavra “conceito”, encontra-se, no 

Dicionário de Latim-Português da Porto Editora, as seguintes acepções para o substantivo 

conceptus, us: 

                                                           
111 Ibid., p. 289. 
112 HOUAISS, Antonio (1915-1999) e VILLAR, Mauro de Salles (1939-). Dicionário Houaiss da língua 

portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009, p. 510. 
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Conceptus, us (concipio) m. 1. acção de conter; 2. o conteúdo; (...)113 

 

 Esse substantivo, por sua vez, origina-se do verbo “concipio”: 

 

Concipio, is, ere, cepi, ceptum (cum, capio) v. tr. 1. tomar juntamente, reunir, 

conter; (...) 5. conceber um sentimento, conceber a ideia (a resolução) de, 

projectar; (...) 8. exprimir (em termos consagrados), repetir, voltar a 

dizer.114 

 

 Esse verbo tem origem no verbo latino “capio”, que tem como um dos seus possíveis 

significados: 

 

Capio, is, ere, cepi, captum v. tr. (...) 8. Compreender, conceber (no espírito), 

fazer uma ideia.115 

 

 A retomada da origem etimológica da palavra “conceito” indica a possibilidade de 

seu emprego na referência a um significado, a uma ideia, a um sentimento abstrato que se 

pretende comunicar com o uso de determinado termo. Significado que vai ao encontro da 

premissa defendida desde o início deste trabalho: o constituinte originário considerou o 

significado que era atribuído pelo Direito Privado, na época da promulgação da Constituição 

Federal de 1988, a cada um dos institutos jurídicos eleitos para atribuir competências 

tributárias aos entes federados. Portanto, não apenas com base em uma fundamentação 

jurídica, mas também em razão de uma análise etimológica, é possível afirmar que as 

competências tributárias para a cobrança de determinados impostos foram atribuídas aos 

entes federados com base em conceitos jurídicos que fazem referência a institutos já 

previstos e consagrados no Direito Privado brasileiro, tais como a propriedade, a mercadoria 

ou a importação de produtos. Contudo, esses conceitos geralmente mantêm certo grau de 

amplitude e abstração, já que o texto constitucional não carrega maiores detalhes sobre os 

elementos que compõem cada um desses conceitos.  

 Nesse contexto, então, cabe à lei complementar o papel de definir os limites desses 

conceitos e, consequentemente, da materialidade tributável por determinado imposto, 

prescrevendo os elementos que devem ser considerados para que se possa verificar se 

determinado fato jurídico está ou não dentro do campo de incidência desse imposto. O 

legislador complementar, ao exercer a função que lhe foi atribuída pelo art. 146, inciso III, 

                                                           
113 DICIONÁRIO de Latim-Português. 2ª ed. Porto/Portugal: Porto Editora, 2001, p. 161. 
114 Ibid., p. 162. 
115 Ibid., p. 120. 
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alínea “a” do texto constitucional, deve interpretar o conceito adotado pelo constituinte para 

indicar a materialidade passível de tributação por determinado imposto, considerando 

sempre, como já dito, as prescrições do Direito Privado que possam ter relação com a 

compreensão desse conceito. Após interpretar o conceito, cabe ao legislador delimitá-lo, 

demarcando os elementos que estão contidos nele. Assim, busca-se garantir que todos os 

entes federados que tiverem competência para instituir e cobrar esse imposto seguirão os 

mesmos elementos para identificar se determinado fato jurídico atende aos requisitos para a 

sua inclusão no campo de incidência desse imposto. 

 Nota-se, por exemplo, esse papel delimitador no art. 43, inciso I do Código Tributário 

Nacional, que elenca os elementos “ser produto do capital”, “ser produto do trabalho” e “ser 

produto do capital e do trabalho” como aqueles que devem estar presentes para que 

determinado valor possa ser definido como “renda” tributável pela União por meio do 

imposto previsto no art. 153, inciso III da Constituição Federal. Exercendo essa mesma 

função, mas de forma oposta, está o art. 3º da Lei Complementar n.º 87/1996116, ao elencar 

as situações que não sofrem a incidência do ICMS, delimitando de forma negativa o campo 

de incidência desse imposto estadual.  

 No caso específico do Imposto sobre Serviços, objeto do presente trabalho, a função 

da lei complementar de definir o fato jurídico tributável por meio desse imposto é reforçada 

pela previsão expressa do próprio art. 156, inciso III da Constituição Federal, ao atribuir aos 

Municípios e ao Distrito Federal a competência para cobrar imposto sobre “serviços de 

                                                           
116 Lei Complementar n.º 87/1996. Art. 3º O imposto não incide sobre: 

I - operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão; 

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos 

industrializados semi-elaborados, ou serviços; 

III - operações interestaduais relativas a energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis 

líquidos e gasosos dele derivados, quando destinados à industrialização ou à comercialização; 

IV - operações com ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial; 

V - operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas na prestação, 

pelo próprio autor da saída, de serviço de qualquer natureza definido em lei complementar como sujeito ao 

imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, ressalvadas as hipóteses previstas na mesma lei 

complementar; 

VI - operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de propriedade de estabelecimento 

industrial, comercial ou de outra espécie; 

VII - operações decorrentes de alienação fiduciária em garantia, inclusive a operação efetuada pelo credor 

em decorrência do inadimplemento do devedor; 

VIII - operações de arrendamento mercantil, não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário; 

IX - operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de bens móveis salvados de sinistro para 

companhias seguradoras. 

Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o 

fim específico de exportação para o exterior, destinada a: 

I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa; 

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. 
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qualquer natureza (...) definidos em lei complementar”. Atualmente, cabe o cumprimento 

dessa função à Lei Complementar n.º 116/2003, que define, por meio de uma lista anexa ao 

seu texto117, quais são as únicas atividades que podem ser consideradas como prestação de 

serviço para fins de cobrança do ISS. Essa lei delimita, de forma objetiva, a extensão do 

conceito “prestação de serviço de qualquer natureza” como campo de incidência desse 

imposto municipal118.  

 É importante observar que essa definição denotativa, com o apontamento taxativo 

das atividades que podem ser consideradas como prestação de serviço para fins de cobrança 

de ISS, é apenas uma das formas de definição que o legislador complementar poderia adotar 

para cumprir o papel de delimitar a materialidade tributável por meio desse imposto, tendo 

em vista que o constituinte originário não impôs qualquer restrição à forma dessa definição. 

Seria possível que tivesse sido adotada uma definição conotativa119, com a prescrição de 

critérios que o fato jurídico precisaria apresentar para se enquadrar no conceito 

constitucional de “prestação de serviço” e, assim, estar sujeito à tributação pelo Município 

onde foi concretizado. 

 Nesse cenário, seria possível supor a elaboração de lei complementar com a 

prescrição dos seguintes critérios conotativos para se definir o que está ou não contido no 

conceito constitucional de “prestação de serviço de qualquer natureza”: i) a existência de 

relação contratual de caráter privado e sem vínculo empregatício entre prestador e tomador 

do serviço; ii) a onerosidade da prestação executada; e iii) a realização de uma obrigação de 

                                                           
117 Trata-se da chamada “definição denotativa”, que remete ao conjunto de coisas que estão ligados ao termo 

definido. 
118 O Supremo Tribunal Federal há muitos anos tem adotado o entendimento de que é taxativa a lista veiculada 

em documento normativo com a função de discriminar quais os serviços que estariam sujeitos à incidência 

do Imposto sobre Serviços, de competência municipal. É de 1973 o julgamento do Recurso Extraordinário 

n.º 75.952/SP, cuja ementa veicula decisão no sentido de que: 

“(...) II. Aplicação do Decreto-Lei n. 406/68, com a redação que lhe atribuiu o Decreto-Lei n. 834/69, art.3, 

VIII. III. A lista a que se referem o art.24, II da Constituição, e 8 do Decreto-Lei n. 83/69 é taxativa, embora 

cada item da relação comporte interpretação ampla e analógica (...)”. (STF, RE 75.952/SP, Segunda 

Turma, Rel. Min. Thompson Flores, j. 29/10/1973, DJ 02/01/1974, grifo nosso).  

Esse entendimento ainda é veiculado em julgamentos recentes, como se observa na seguinte ementa, que 

trata da lista anexa à Lei Complementar n.º 56/87, que, antes da publicação da atual Lei Complementar n.º 

116/2003, incluiu nova lista de serviços no Decreto-Lei n.º 406/1968:  

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISS. LEI COMPLEMENTAR: LISTA DE SERVIÇOS: CARÁTER 

TAXATIVO. LEI COMPLEMENTAR 56, DE 1987: SERVIÇOS EXECUTADOS POR INSTITUIÇÕES 

AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL: EXCLUSÃO. I. - É taxativa, ou limitativa, 

e não simplesmente exemplificativa, a lista de serviços anexa à lei complementar, embora comportem 

interpretação ampla os seus tópicos. Cuida-se, no caso, da lista anexa à Lei Complementar 56/87. II. - 

Precedentes do Supremo Tribunal Federal. III. - Ilegitimidade da exigência do ISS sobre serviços 

expressamente excluídos da lista anexa à Lei Complementar 56/87. IV. - RE conhecido e provido”. (STF, 

RE 361.829/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 13/12/2005, DJ 24/02/2006, grifo nosso). 
119 Tipo de definição que aponta as características que o objeto precisa apresentar para que faça parte de 

determinado conjunto ou para que seja associado a determinado termo. 
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fazer. Com isso, bastaria que um fato jurídico apresentasse todos os critérios definidos na lei 

complementar para que se verificasse a sua subsunção ao conceito de “prestação de serviço” 

e a possibilidade de sua tributação pelo Município. Parte da doutrina atual defende que essa 

forma de definição seria a única que poderia garantir o exercício pleno da autonomia120 dos 

Municípios que, por meio de lei ordinária própria e tendo como fundamento os critérios 

elencados na lei complementar nacional, definiriam quais fatos jurídicos seriam ou não 

tributados por meio do imposto sobre serviços quando ocorridos dentro dos seus 

territórios121. 

 É razoável afirmar que esse tipo de definição seria capaz de melhor garantir a 

autonomia do legislador municipal, que, ao verificar a existência de fato jurídico novo que 

apresentasse todos os critérios definidos de forma conotativa na legislação complementar, 

poderia incluir, na legislação municipal, a previsão hipotética da sua ocorrência como 

pressuposto para a incidência da norma jurídica de cobrança do ISS, o que não poderia fazer 

se a definição de “serviços de qualquer natureza” adotada pela lei complementar fosse do 

tipo denotativa e esse novo fato jurídico não se subsumisse a nenhuma das atividades 

elencadas naquela lei. Todavia, a adoção desse tipo de construção normativa no 

estabelecimento de regras para a definição dos limites da materialidade tributável por meio 

do ISS poderia prejudicar a segurança jurídica dos potenciais contribuintes desse imposto, 

especialmente aqueles que executassem a atividade de prestação de serviço nos territórios 

de diferentes Municípios, sendo que um desses Municípios poderia prever, em sua legislação 

própria, que essa atividade enquadra-se no conceito de “prestação de serviço” e, portanto, é 

tributada por meio do ISS, ao passo que a legislação de outro Município deixasse essa mesma 

atividade no campo da não-incidência desse imposto.  

 Ainda nesse sentido, não se pode olvidar que a forma denotativa de definição, pela 

lei complementar nacional, das atividades que se enquadram no conceito constitucional de 

“prestação de serviço” não retira a autonomia do Município de optar por não prever, em sua 

legislação ordinária, algumas daquelas atividades ou de prescrever, em legislação especial, 

                                                           
120 A autonomia municipal para instituir e arrecadar os tributos de sua competência é prevista no art. 30, inciso 

III da Constituição Federal. 
121 Nesse sentido, é importante observar com maior atenção as lições do professor AIRES F. BARRETO: “(...) 

a ‘definição’, por lei complementar, de serviços tributáveis pelos Municípios agride frontalmente a autonomia 

municipal, porque, se a lei complementar pudesse definir os serviços tributáveis, ela seria necessária e, pois, 

intermediária entre a outorga constitucional e o exercício atual da competência, por parte do legislador 

ordinário municipal. Se assim fosse, a sua ausência importaria inibição do Município, o que seria um absurdo, 

no nosso sistema, que nos arts. 29 e 30, atribui foros de princípio constitucional básico à autonomia 

municipal, fazendo-se exprimir-se “especialmente” em matéria de “decretação” dos próprios tributos”. 

(BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na Lei. 3 ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 109). 
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a isenção da cobrança desse imposto em relação a essas atividades que, a princípio, poderia 

tributar122. Nesse caso, a segurança jurídica do contribuinte do ISS continuaria garantida, já 

que o campo máximo de incidência do ISS que poderia ser adotado por todos os Municípios 

brasileiros já estaria definido na legislação complementar nacional, restando apenas a 

possibilidade de o contribuinte ser surpreendido positivamente com a previsão, na lei de 

determinado Município, de que a prestação de serviço por ele realizada não sofreria a 

tributação desse imposto.  

 Apesar de a lei complementar ter a função de elencar critérios para definir o conceito 

da materialidade tributável por determinado imposto, ela não possui o poder de aumentar ou 

restringir os limites originais desse conceito, conforme adotado pela Constituição Federal. 

Como documento normativo infraconstitucional, deve-se considerar a impossibilidade 

jurídica de a lei complementar alterar o texto da Carta Magna, procedimento esse que 

ocorreria, ainda que de forma indireta, se a lei complementar pudesse incluir, na definição 

de um fato imponível tributável por determinado imposto, elemento que não faça parte do 

conceito adotado pelo constituinte na atribuição da competência para tributar aquele mesmo 

fato.  

 É nesse sentido que a atividade de “locação de bens móveis” não pode ser incluída 

na lista de atividades tributáveis por meio do ISS, pois os elementos que a identificam, como 

a característica de “obrigação de dar” e a de retorno do objeto locado para o seu locador, não 

estão presentes na prestação de serviço, como será visto em detalhes no tópico 2.1 desta 

primeira parte do trabalho. Sendo assim, caso o legislador complementar incluísse esses 

elementos na definição de “prestação de serviço” para fins de incidência do ISS, estaria 

alterando o conceito adotado pela Constituição Federal para essa expressão, incluindo, 

assim, na competência tributária dos Municípios e do Distrito Federal fato jurídico que, 

conforme o texto constitucional, estaria fora dessa competência. 

 A definição da base de cálculo de um imposto surge como consequência da definição, 

por meio de lei complementar, do “fato gerador” desse imposto. Sendo a base de cálculo a 

grandeza capaz de medir a extensão da materialidade que sofrerá a incidência de 

determinado tributo, a definição dos limites dessa materialidade implica na definição, ainda 

que implícita, dos próprios limites da sua base de cálculo, haja vista que a tributação nunca 

poderá atingir riqueza que não decorra da concretização da materialidade eleita pela 

                                                           
122 Não se pode esquecer ainda que essa é a forma historicamente adotada pelas legislações complementares 

de ISS, dado que provavelmente não passou despercebido ao constituinte originário no momento da 

elaboração do texto constitucional. 
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Constituição Federal para ser tributada. Em termos de definição da base de cálculo do 

imposto, a lei complementar deve determinar os elementos a serem considerados pela 

autoridade administrativa, no lançamento de ofício, ou pelo sujeito passivo do tributo, no 

lançamento por homologação, para apuração do valor sobre o qual será aplicada a alíquota, 

com o fim de obter o valor do imposto devido. Ao elaborar a legislação ordinária que institui 

a cobrança de determinado imposto, não poderá o legislador dos entes tributantes 

desconsiderar esses elementos na prescrição da grandeza que deve ser considerada como 

base de cálculo do referido imposto, sob pena de instituir uma tributação inconstitucional. 

 Seria o caso, por exemplo, do art. 32 do Código Tributário Nacional, que, com status 

de lei complementar nacional, prescreve “a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem 

imóvel (...) localizado na zona urbana do Município” como fato jurídico tributável por meio 

do IPTU, implicitamente indicando que o valor expresso pela propriedade, pelo domínio útil 

ou pela posse do bem imóvel, é que pode ser considerado como base de cálculo desse 

imposto. Trata-se do valor venal do imóvel, grandeza prevista no art. 33 do CTN, que atua 

como norma geral em matéria de instituição e cobrança do IPTU. Essa mesma grandeza foi 

eleita pelo art. 38 do CTN para indicar a base de cálculo do antigo imposto estadual que 

incidia sobre qualquer transmissão de bem imóvel, hoje substituído pelo ITBI, incidente 

sobre a transmissão onerosa desse tipo de bem e cobrada pelos Municípios, e pelo ITCMD, 

mantido sob a competência dos Estados, mas incidente apenas sobre as transmissões 

gratuitas de bens imóveis. 

 Por sua vez, a Lei Complementar n.º 116/2003 utilizou a expressão “preço do 

serviço” em seu art. 7º para definir a base de cálculo do ISS. Isso porque a base de cálculo 

do Imposto sobre Serviços deve ser capaz de expressar a riqueza manifesta pelo sujeito que 

realiza esse fato jurídico tributário, visto que a materialidade tributável por meio desse 

imposto define-se como “prestação de serviço de qualquer natureza”. Essa riqueza é expressa 

no valor cobrado pelo prestador de serviço do seu tomador como contraprestação pela 

atividade realizada, sob o título de “preço de serviço”.  

 Seria possível então afirmar que, em relação aos três impostos acima citados, o 

legislador complementar cumpriu o seu papel de definir suas respectivas bases de cálculo, 

prescrevendo qual a grandeza máxima que todos os Estados brasileiros podem considerar no 

cálculo do ITCMD, assim como aquelas que podem ser consideradas pelos Municípios nos 

cálculos do IPTU, do ITBI e do ISS de sua competência. Estaria garantido, assim, um 

mínimo de segurança jurídica aos contribuintes desses impostos, que estariam protegidos de 

uma tributação que atingisse riqueza não decorrente do fato jurídico praticado, garantia essa 
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que, na verdade, como já dito, decorre da própria materialidade discriminada na Constituição 

Federal e apenas definida pela lei complementar em seus limites de alcance. 

 Contudo, a questão que se coloca é: esse tipo de definição genérica da base de cálculo 

de um imposto (“valor venal”, “preço do serviço”) é suficiente para garantir a segurança das 

relações jurídicas que os seus contribuintes estabelecerão com o ente competente para cobrá-

lo, no sentido de que não sofrerão cobrança superior àquela que poderia ser imposta a eles 

em razão da riqueza manifesta no fato jurídico praticado? Ou ainda seria necessário que, a 

essa definição genérica já existente, fossem incluídos elementos objetivos que permitissem 

uma apuração mais precisa da verdadeira riqueza manifesta pelo contribuinte em cada caso 

concreto, com a desconsideração de valores que, apesar de relacionados com o fato tributável 

por meio do tributo em questão, não expressem capacidade contributiva do seu contribuinte? 

 Considerando novamente o exemplo das bases de cálculo do IPTU, do ITBI e do 

ITCMD, definidas pela legislação complementar como equivalentes ao “valor venal do 

imóvel”, propõe-se a seguinte reflexão sobre o tema, sem a pretensão de uma análise mais 

profunda. O IPTU, sendo um imposto incidente sobre a propriedade imobiliária considerada 

em um momento “estático”, em que um imóvel pertence a determinada pessoa, difere-se do 

ITBI e do ITCMD, que incidem sobre a propriedade imobiliária em um momento 

“dinâmico”, em que a sua titularidade é transferida de uma pessoa para outra. Considerando 

essa diferença, é possível afirmar que o valor venal de um imóvel apurado em um momento 

estático, em que seu proprietário não manifesta qualquer pretensão de venda, seria o mesmo 

do momento em que a propriedade desse imóvel é transferida, seja de forma onerosa ou 

gratuita?  

 Se os Municípios e os Estados, seguindo a forma como a legislação complementar 

atual define a base de cálculo do IPTU, do ITBI e do ITCMD, aplicassem os mesmos 

elementos para definir de forma mais precisa o valor venal para fins de cálculo desses três 

impostos e utilizassem o mesmo valor para apurá-los, estariam tributando exatamente a 

riqueza manifesta pelo seu contribuinte em relação aos diferentes fatos jurídicos tributáveis 

por cada um desses impostos? Por outro lado, poderia o legislador ordinário de cada 

Município e de cada Estado tomar a iniciativa de estabelecer alguns critérios mais 

específicos para serem aplicados na definição de um “valor venal do imóvel” para fins de 

cálculo do IPTU, na tributação da propriedade “permanente”123, diferentes de outros critérios 

                                                           
123 Empregou-se o termo “permanente” com o intuito de se referir ao direito que o proprietário tem de 

permanecer no uso e no gozo do bem imóvel, o que leva à presunção de que possui capacidade contributiva 
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estabelecidos para definição de outro “valor venal do imóvel”, verificado na transmissão da 

propriedade e tributável por meio do ITBI ou do ITCMD? O legislador estaria, com isso, 

viabilizando uma tributação mais adequada aos limites das competências tributárias que 

foram atribuídas a esses entes federados, especialmente no que diz respeito à consideração 

da capacidade contributiva de cada sujeito, manifesta de formas diferentes em cada um dos 

fatos jurídicos tributáveis por meio desses impostos? 

 Aplicando esse tipo de reflexão ao caso do Imposto sobre Serviços, objeto de estudo 

deste trabalho, a questão que se coloca é a seguinte: considerando que o legislador 

complementar de 2003 elencou inúmeras atividades diferentes sobre as quais poderá ocorrer 

a incidência do ISS e considerando, ainda, que a execução de cada uma dessas atividades 

envolve gastos específicos, cujo custo é cobrado pelo prestador do serviço de seu tomador 

não como remuneração pelo serviço prestado e sim a título de reembolso, o que justificaria 

a prescrição de normas específicas para melhor definição da base de cálculo desse imposto 

apenas em relação às atividades relacionadas à construção civil124? Em outras palavras, 

poderia o legislador complementar ter definido de forma mais específica a base de cálculo 

de cada uma das atividades previstas na lista anexa à Lei Complementar n.º 116/2003, assim 

como o fez em relação à atividade prevista nos itens 07.02 e 07.05 dessa lista? Ou, ainda, 

poderia o legislador ter previsto elementos gerais que pudessem ser aplicados a todas essas 

atividades tributáveis por meio do ISS, de forma a permitir uma identificação mais precisa 

de quais valores são definidos como “preço do serviço” e a sua diferenciação daqueles 

definidos como mero “reembolso” na análise de qualquer tipo de prestação de serviço? E, 

na falta dessa previsão como norma geral, caberia ao legislador ordinário municipal a 

prescrição desses elementos que definiriam de forma mais segura quais valores comporiam 

a base de cálculo do ISS, por serem expressão da riqueza relacionada à materialidade 

tributável por meio desse imposto, diferenciando-os daqueles que não seriam incluídos nessa 

incidência?  

 São as respostas para essas questões que se pretende construir ao final deste trabalho.  

 

 

                                                           
e de que “(...) tenha condições de arcar com o recolhimento do IPTU de acordo com o valor de seu imóvel”. 

(FURLAN, Valéria. IPTU. 2 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 100). 
124 Lei Complementar n.º 116/2003. Art. 7º. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. (...) 

§2º Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza: 

I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de 

serviços anexa a esta Lei Complementar; (...) 
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1.5. A função da lei ordinária do ente tributante no exercício da competência tributária 

 

 Neste início do estudo sobre o exercício da competência tributária dos Municípios 

para delimitar a base de cálculo do Imposto sobre Serviços, ainda é necessário analisar a 

função da lei ordinária municipal. Trata-se da função atribuída a essa espécie de documento 

normativo em relação à maioria das competências tributárias previstas na Constituição 

Federal125: a instituição efetiva de determinado tributo pelo ente federado competente.  

 De acordo com o princípio constitucional da legalidade tributária126, nenhum ente 

federado pode exigir o pagamento de um novo tributo sem que haja lei prevendo a 

possibilidade dessa exigência. A previsão expressa, em lei ordinária, de determinado fato 

jurídico na qualidade de hipótese de incidência de um tributo127 é condição necessária para 

que o dever de pagar esse tributo possa ser exigido do sujeito que praticou esse fato. Por 

meio da elaboração de lei ordinária, os membros do Poder Legislativo, como representantes 

do povo, aprovam a instituição e a cobrança de determinado tributo e comunicam a toda a 

população, por meio da publicação desse documento normativo em impressa oficial, que, a 

partir de certo momento, todos aqueles que praticarem o fato jurídico previsto na hipótese 

de incidência dessa norma jurídica estarão obrigados a pagar o tributo128. 

 No caso do Imposto sobre Serviços, mesmo que tanto a Constituição Federal tenha 

adotado o conceito de prestação de serviços e atribuído a competência para a sua tributação 

aos Municípios, quanto o legislador complementar nacional já tenha editado normas gerais 

para definir as prestações de serviço tributáveis por meio desse imposto, se um Município 

não produzir lei ordinária própria para instituir a cobrança do ISS em seu território, não 

poderá cobrar o pagamento desse imposto daqueles que prestarem serviços nesse território, 

                                                           
125 Por exemplo, o art. 154, inciso I da Constituição Federal determina que, para exercer a sua competência de 

instituir um imposto residual, a União deve utilizar lei complementar. 
126 Constituição Federal, art. 150, inciso I. 
127 Nas palavras do professor Geraldo Ataliba, a “hipótese de incidência” pode ser definida como “(...) a 

descrição legal de um fato: é a formulação hipotética, prévia e genérica, contida na lei, de um fato (é o espelho 

do fato, a imagem conceitual de um fato; é seu desenho). 

É, portanto, mero conceito, necessariamente abstrato. É formulado pelo legislador fazendo abstração de 

qualquer fato concreto. Por isso é mera ‘previsão legal’ (a lei é, por definição, abstrata, impessoal e geral). 

O paralelismo feito por muitos autores com o conceito de crime, formulado pela lei penal, é rigorosamente 

apropriado. Na ‘figura típica’, temos a descrição hipotética de um comportamento humano (fato), que, se 

concretizado, acarreta a incidência das consequências previstas pela própria lei”. (ATALIBA, Geraldo. 

Hipótese de incidência tributária. 6ª ed. 9ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 58-59). 
128 Trata-se do exercício efetivo da competência tributária para instituir o tributo, consistente na “aptidão para 

instituir, criar tributos, descrevendo normativamente a sua hipótese de incidência. Em outras palavras, é a 

possibilidade, outorgada pela Constituição da República de as pessoas políticas (União, Estados-membros, 

Municípios e Distrito Federal) legislarem, dentro dos limites fixados por aquela, criando e instituindo os 

tributos a elas atribuídos”. (OLIVEIRA, Regis Fernandes de; HORVATH, Estevão. Manual de direito 

financeiro. 5 ed. rev. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 61). 
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pois não haverá lei fundamentando essa cobrança. Por mais que tal raciocínio possa parecer 

dispensável, inúmeros Municípios brasileiros, ainda hoje, não possuem legislação própria 

em matéria tributária nem a previsão de regras para a cobrança do ISS. Caso ocorram 

prestações de serviço nesses locais, elas estarão livres da incidência desse imposto 

municipal.  

 Há também Municípios cuja legislação tributária, ainda que existente, não foi 

atualizada de acordo com as prescrições da Lei Complementar n.º 116/2003. Esses 

Municípios ainda não preveem, por exemplo, os serviços de registros públicos, cartorários e 

notariais129 como atividade tributável por meio do ISS, o que os impede de cobrar esse 

imposto dos sujeitos que exercem essa atividade em seu território. Para que pudessem 

realizar a cobrança desse imposto sobre os valores dos serviços prestados por cartórios, esses 

Municípios primeiramente precisariam prever, em lei própria, a realização desse tipo de 

serviço como hipótese de incidência do ISS; feito isso e, respeitados os princípios da 

irretroatividade tributária130 e da anterioridade tributária131, somente poderiam cobrar o 

pagamento do imposto daqueles tabeliães que vierem a prestar esse serviço após a publicação 

dessa lei ordinária municipal. 

 Em casos como os exemplificados acima, é possível afirmar que o Município não 

exerceu a competência tributária que lhe foi atribuída pela Constituição Federal em relação 

às prestações de serviço de qualquer natureza. Ainda que a prestação de serviços ocorra no 

território municipal, inexiste lei ordinária prevendo esse fato jurídico como hipótese para a 

incidência do ISS e, portanto, não há que se falar no nascimento de relação jurídica tributária 

entre o prestador desse serviço e o Município em questão132. 

 Além de conter a previsão da materialidade a ser tributada, a lei ordinária publicada 

por determinado ente federado para instituir a cobrança de um tributo de sua competência 

deve definir todos os critérios que compõem a regra-matriz de incidência do tributo. Essa lei 

                                                           
129 Lista anexa à Lei Complementar n.º 116/2003. Item 21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e 

notariais. 
130 Constituição Federal. art. 150, inciso III, alínea “a”. 
131 Constituição Federal. art. 150, inciso III, alínea “b”. 
132 Nas valiosas palavras do professor Roque Antonio Carrazza, “(...) a competência tributária pode ser 

colocada no plano da atividade tributária em sentido primário (abstrato, legislativo), sendo lógica e 

cronologicamente anterior ao nascimento do tributo. Deveras, o tributo só vai irromper, in concreto, quando, 

tendo uma lei traçado, cuidadosamente, todos os aspectos da norma jurídica tributária, verifica-se, no mundo 

fenomênico, o fato imponível (fato gerador in concreto). Pois bem, a competência tributária, como vimos, é 

exatamente a faculdade de editar esta lei, criando, in abstrato, o tributo. Deste modo articulado nosso 

raciocínio, vemos que o exercício da competência tributária é um prius em relação ao efetivo nascimento do 

tributo (nesse sentido, um posterius)”. (CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional 

Tributário. 30 ed. rev., ampl. e atual. até a Emenda Constitucional n. 84/2014. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2015, p. 596). 
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ordinária do ente tributante deve prescrever todas as coordenadas de tempo e de espaço do 

fato jurídico que será tributado, quando ocorrido no mundo fático. A lei ordinária também 

deve definir os critérios que compõem o consequente normativo133 da previsão da hipótese 

para a cobrança desse tributo: o sujeito ativo competente para cobrar o tributo, o sujeito 

passivo que terá o dever de pagá-lo, a grandeza que será considerada como base para o 

cálculo do tributo devido e a alíquota a ser aplicada sobre essa grandeza para apuração final 

do valor do tributo. A ausência de prescrição de algum desses critérios impede a construção 

da regra-matriz de incidência do tributo e, como consequência, não haverá que se falar em 

cobrança de tributo.  

 Não se pode esquecer que essa lei ordinária, elaborada para instituir a cobrança de 

determinado tributo, deve respeitar os limites impostos ao exercício dessa competência pela 

Constituição Federal e pela legislação complementar. O ente federado não pode prever, 

como hipótese de incidência de determinado tributo, fato jurídico que não corresponda à 

materialidade prevista no texto constitucional e definida em lei complementar nacional, pois, 

caso o faça, estará instituindo a cobrança de um tributo inconstitucional. O ente deve 

considerar, na definição dos demais critérios que compõem a regra-matriz de incidência do 

tributo, a relação necessária que cada um deles estabelece com a materialidade tributável por 

meio desse tributo. 

 Considerando o exemplo do Imposto sobre Serviços, não pode a lei ordinária 

municipal prescrever a incidência desse imposto sobre atividade não prevista na lista anexa 

à Lei Complementar n.º 116/2003, pois essa atividade estará fora dos limites definidos por 

essa legislação complementar para essa competência tributária municipal. O Município 

também não pode prescrever a cobrança do imposto sobre prestação de serviço realizada 

fora dos limites do seu território ou, ainda, estabelecer momento anterior à própria execução 

do serviço como aquele em que o imposto já pode ser cobrado de seu prestador, mesmo 

quando consideradas as atividades passíveis de tributação por meio do ISS, conforme a 

definição da lei complementar. Também não é possível que o Município imponha o dever 

de pagar esse imposto a um sujeito que não tenha qualquer relação direta ou indireta com a 

                                                           
133 “A construção da regra-matriz de incidência, assim como de qualquer norma jurídica, é obra do intérprete, 

a partir dos estímulos sensoriais do texto legislado. Sua hipótese prevê fato de conteúdo econômico, enquanto 

o consequente estatui vínculo obrigacional entre o Estado, ou quem lhe faça as vezes, na condição de sujeito 

ativo, e uma pessoa física ou jurídica, particular ou pública, como sujeito passivo, de tal sorte que o primeiro 

ficará investido do direito subjetivo público de exigir, do segundo, o pagamento de determinada quantia em 

dinheiro. Em contrapartida, o sujeito passivo será cometido do dever jurídico de prestar aquele objeto. (...)”. 

(CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 5 ed. São Paulo: Noeses, 2013, 

p. 612, grifo nosso). 
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ocorrência concreta do fato jurídico a ser tributado. Por fim, o Município não pode ainda 

definir base de cálculo que alcance valores que não expressem a riqueza decorrente da 

materialidade a ser tributada. Se realizada qualquer uma dessas previsões, em relação à 

materialidade tributável ou aos demais critérios que compõem a regra-matriz de incidência 

do tributo, a criação do tributo será inconstitucional, pois estará em desacordo com os limites 

postos pelo texto constitucional e pela legislação complementar para o exercício dessa 

competência tributária. Esses limites definem a materialidade tributável e, por consequente, 

os demais critérios dessa regra-matriz, por estarem intimamente relacionados à 

concretização do fato jurídico que sofrerá a incidência do tributo, conforme será 

demonstrado em detalhes nos próximos tópicos deste trabalho. 

 Neste ponto, merece ainda destaque o papel da lei ordinária na definição da base de 

cálculo de um tributo, especialmente a utilizada para o cálculo do Imposto sobre Serviços. 

Por estar intimamente ligado à materialidade tributável, o critério da base de cálculo deve 

ser definido clara e objetivamente na legislação complementar, cabendo aos Municípios 

seguir esses parâmetros gerais, aplicando-os de acordo com as particularidades de cada 

prestação de serviço sobre a qual possa exercer a sua competência tributária. Entretanto, a 

legislação complementar hoje existente no ordenamento jurídico brasileiro apenas prescreve 

que a base de cálculo do imposto sobre serviços deve ser o preço do serviço prestado, sem 

definir, de modo preciso, quais valores podem ser compreendidos nessa expressão “preço do 

serviço” de tal forma que se consiga atingir tão somente a riqueza decorrente da prestação 

do serviço. Considerando, então, a ausência dessa definição precisa pela legislação 

complementar, cabe a cada Município, no exercício de sua competência tributária, 

estabelecer, em sua própria legislação, quais valores que, apesar de serem pagos pelo 

tomador do serviço com a denominação de “preço do serviço”, não devem fazer parte da 

base de cálculo do imposto incidente sob a respectiva prestação de serviço. Justifica-se a não 

inclusão desses valores na base de cálculo do ISS por consistirem em meros ingressos e 

reembolsos que recompõem gastos tidos por esse prestador em razão das particularidades do 

serviço prestado, em vez de serem verdadeiras receitas do prestador de serviços.  

 Em razão dessas constatações, o presente trabalho traz a proposta de estudar os 

limites da base de cálculo do ISS decorrentes da competência tributária atribuída aos 

Municípios pela Constituição Federal, de tal forma que seja possível construir parâmetros 

gerais e objetivos que possam ser seguidos pelos Municípios brasileiros no exercício da 

competência que possuem para definir quais valores poderão ser considerados como medida 

de grandeza da prestação de serviço que se pretende tributar. Com esses parâmetros, os 
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Munícipios podem distinguir entre os valores de receita de serviço e os demais valores que 

não são verdadeira remuneração paga em razão do cumprimento de uma obrigação de fazer 

por esse prestador, apesar de serem recebidos pelo prestador de serviço do seu tomador, após 

a concretização da prestação de serviço contratada. Esses valores correspondem a meros 

ingressos ou reembolso de valores gastos pelo prestador de serviço para a concretização de 

sua atividade, o que impede, portanto, a consideração desses valores como base de cálculo 

do ISS. 
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CAPÍTULO 2 - O CRITÉRIO MATERIAL DO IMPOSTO SOBRE 

SERVIÇOS 

 

 

 Ao elaborar o texto do inciso III do art. 156 da Constituição Federal de 1988, por 

meio do qual foi atribuída aos Municípios a competência para tributar “serviços de qualquer 

natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar”, o constituinte 

não prescreveu, de forma explícita, o verbo ao qual deve ser ligado o complemento “serviços 

de qualquer natureza” para que, juntos, identifiquem o fato jurídico tributável por meio do 

ISS. Previu apenas que se trataria de um imposto incidente sobre “serviços de qualquer 

natureza, definidos em lei complementar”. 

 De acordo com os ensinamentos do professor Paulo de Barros Carvalho (2014)134, o 

verbo é elemento fundamental para a correta identificação do critério material da regra-

matriz de incidência de um tributo. Entretanto, no caso do imposto incidente sobre serviços 

de qualquer natureza, o constituinte não previu expressamente o uso de um verbo que, 

relacionado ao complemento “serviços de qualquer natureza”, limitaria a materialidade 

tributável por meio do ISS. O texto constitucional deixou, assim, de prescrever 

expressamente se a incidência do ISS deve ocorrer sobre a materialidade “prestar serviço” 

ou sobre a materialidade “tomar serviço”.  

 Em razão disso, questiona-se inicialmente se seria possível o entendimento de que a 

materialidade eleita pelo constituinte originário para sofrer a incidência do ISS 

corresponderia, na verdade, ao fato jurídico “tomar serviço” e não ao fato “prestar serviço”. 

Para fundamentar essa questão, constata-se que não é somente no ato do prestador de serviço 

de receber uma contraprestação pecuniária pelo serviço prestado que se nota a manifestação 

de riqueza de um sujeito, sendo que também há riqueza envolvida no ato que o tomador tem 

de pagar pelo serviço que lhe foi prestado.  

 Sendo assim, seria possível então questionar se o texto constitucional adotou mesmo 

um conceito de “prestação de serviço” ao elencar a materialidade tributável por meio do ISS; 

se esse conceito obrigatoriamente deveria ser seguido pelo legislador complementar, na 

                                                           
134 Considerando o critério material como o núcleo da hipótese de incidência da regra-matriz de qualquer 

tributo, o professor Paulo de Barros Carvalho afirma que esse critério “(...) será formado, invariavelmente, 

por um verbo, seguido de seu complemento. Daí porque aludirmos a comportamento humano, tomada a 

expressão na plenitude de sua força significativa, equivale a dizer, abrangendo não só as atividades refletidas 

(verbos que exprimem ação) como aquelas espontâneas (verbos de estado: ser, estar, permanecer, etc)”. 

(CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 263). 



79 

 

definição dessa materialidade; ou se seria possível afirmar que a Lei Complementar n.º 

116/2003 poderia ter prescrito o fato de “tomar serviço” como hipótese para a cobrança do 

ISS, deixando o fato “prestar serviço” fora desse campo de incidência tributária. 

 Ainda que seja possível afirmar que o tomador de serviço também manifesta riqueza 

ao pagar pelo serviço que lhe foi prestado, nesse ato de pagamento não há aumento da 

riqueza total desse sujeito, e sim diminuição desse seu patrimônio, tendo em vista que 

consiste em verdadeira separação e retirada de certa quantia desse patrimônio para posterior 

entrega ao prestador desse serviço. Completamente diferente é a situação do prestador do 

serviço, que produz riqueza com a realização do serviço contratado, vendo seu patrimônio 

aumentar em razão do valor que recebe pelo serviço que prestou. Se, por um lado, o tomador 

do serviço perde riqueza para receber um benefício decorrente da prestação de um serviço 

que contratou, por outro, o prestador desse serviço ganha riqueza como uma contraprestação 

pelo esforço físico ou mental que realizou na execução desse serviço. 

 Nesse ponto, é imprescindível que se observe a limitação imposta pelo princípio 

constitucional da capacidade contributiva, previsto no art. 145, §1º do Texto Magno, no 

sentido de que a cobrança de qualquer tributo somente pode ser prescrita dentro dos limites 

da capacidade contributiva revelada pelo sujeito que praticou o fato jurídico tributário135. Ao 

pagar o preço do serviço contratado, o sujeito que perde riqueza não está revelando 

capacidade para contribuir com a manutenção financeira do Estado, tendo em vista a 

hipótese de que a riqueza utilizada para esse pagamento possa ser sua última disponibilidade 

financeira. Já o prestador desse serviço, ao passar a ser o titular de riqueza nova com o 

recebimento do preço cobrado como contraprestação pelo serviço prestado, pode revelar a 

capacidade contributiva necessária para sofrer a incidência do ISS. 

 Apesar de o constituinte originário não ter especificado o verbo que estaria ligado ao 

complemento “serviços de qualquer natureza” na delimitação da competência tributária 

atribuída aos Municípios por meio do art. 156, inciso III da Carta Magna, não se pode deixar 

de considerar, para essa análise, os contratos típicos da seara do Direito Privado existentes 

na época em que a Constituição Federal de 1988 foi elaborada, naquilo que o professor Eros 

Roberto Grau (1998) chama de “direito pressuposto”136. Nesse sentido, é possível afirmar 

                                                           
135 “(...) o aspecto do fato gerador que o legislador tributário considera para qualificá-lo é a sua idoneidade ou 

aptidão para servir de ponto de referência, de metro, de indicação por que se afira a capacidade contributiva 

ou econômica do sujeito passivo da obrigação tributária. (FALCÃO, Amilcar de Araújo. Fato Gerador da 

Obrigação Tributária. 7 ed. São Paulo: Noeses, 2013, p. 40). 
136 Aplica-se essa expressão na defesa da “existência de uma juridicidade ínsita no negócio jurídico, 

juridicidade que não é dada pela lei, mas se manifesta anteriormente à incidência da lei – isto é, digo-o, 

juridicidade que se manifesta no plano do direito pressuposto, anteriormente à institucionalização de um 



80 

 

que, no direito pressuposto à promulgação da Constituição Federal de 1988, não havia, como 

ainda não há no direito positivo atual, a previsão de um “contrato de fruição de serviço”, que 

teria como foco o benefício auferido pelo tomador do serviço em decorrência de uma 

atividade realizada por um prestador. O que existia e ainda existe é apenas o contrato de 

prestação de serviço, que tem como objeto a realização da atividade física ou mental por um 

prestador de serviço, que proporcionará um benefício para o tomador que a contratou.  

 Sendo assim, por mais que se possa entender que toda prestação de serviço realizada 

por uma pessoa pressuponha a sua fruição por outra, que paga determinada quantia à 

primeira em contrapartida por aquela prestação, o contrato de prestação de serviço firmado 

entre prestador e tomador não tem como objeto principal e motivador da sua celebração o 

pagamento a ser efetuado pelo tomador para o prestador, que obrigaria a prestação do serviço 

desse para aquele. O que ocorre é exatamente o contrário: ainda que inúmeros prestadores 

de serviço estejam ativos no mercado, ofertando o exercício da sua atividade em benefício 

de determinado sujeito, não basta essa oferta para que se concretize o fato jurídico tributário 

do ISS; é necessário que um tomador de serviço contrate um prestador para que execute 

determinado serviço em seu favor. Na elaboração desse contrato de prestação de serviço 

entre prestador e tomador, a prestação do serviço contratada pelo tomador será o seu objeto 

principal, que terá, como contrapartida, o pagamento de determinada quantia em dinheiro. E 

será essa quantia recebida pelo prestador de serviço a única que poderá ser considerada na 

apuração da base de cálculo do ISS incidente sobre esse fato jurídico137.  

 Portanto, ainda que o constituinte originário não tenha previsto o verbo que deveria 

acompanhar o complemento “serviços de qualquer natureza” para a melhor identificação da 

materialidade tributável pelos Municípios por meio do ISS, é possível afirmar que, no 

contexto da realização de um contrato de prestação de serviço e da sua execução, somente o 

sujeito que exerce o papel de prestador do serviço gera riqueza nova com a execução desse 

contrato; é esse o sujeito que revela capacidade contributiva passível de ser tributada por 

meio desse imposto municipal. Sendo assim, agiu corretamente o legislador complementar 

                                                           
direito posto”. (GRAU, Eros Roberto. O Direito Posto e o Direito Pressuposto. São Paulo: Malheiros 

Editores, 1998, p. 53). 
137 “Só a prestação do serviço é tributável, porque o conteúdo econômico indica o prestador como verdadeiro 

beneficiário da retribuição que, de alguma maneira, é o modo objetivo de mensuração desse mesmo conteúdo 

econômico. O consumo, a fruição e a utilização do serviço não podem ser postos ou entendidos como 

compreendidos nessa materialidade da hipótese de incidência porque os sujeitos das ações de consumir, fruir 

e utilizar são, necessariamente, diferentes do prestador do serviço. (...) Não pode haver ISS sobre o fato 

consumir serviço, fruir serviço ou utilizar serviço porque esses verbos e respectivos complementos não 

defluem do arquétipo constitucional desse imposto”. (BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na lei. 3 

ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 31).  



81 

 

ao definir, no art. 1º da Lei Complementar n.º 116/2003, a “prestação de serviços” como fato 

gerador desse imposto. O legislador complementar de 2003 deixou claro que a materialidade 

escolhida pelo constituinte de 1988 para atribuir competência tributária aos Municípios foi 

o conjunto do verbo “prestar” mais o complemento “serviço”. Dessa forma, é possível 

afirmar que esse legislador não promoveu qualquer alteração no conceito de “prestação de 

serviço” adotado pelo constituinte originário, ele apenas explicitou de qual contrato 

decorrerá o fato jurídico revelador da capacidade contributiva do sujeito que o executa. Isso 

porque, como já dito anteriormente, o direito pressuposto à Constituição Federal atual indica 

que, na época em que esse diploma foi promulgado, a riqueza produzida no contexto de um 

contrato oneroso de prestação de serviço decorria da efetiva prestação do serviço, e não de 

sua fruição. Logo, o que o legislador complementar fez nesse ponto foi apenas definir de 

forma mais precisa o que já estava previsto no texto constitucional, ainda que 

implicitamente: que a materialidade tributável por meio do ISS é a prestação do serviço, não 

a sua fruição. 

 Em decorrência desse entendimento e com todo o respeito aos ensinamentos da 

professora Elizabeth Nazar Carrazza (1976)138, ousa-se discordar de seu posicionamento de 

que o legislador complementar teria poderes para prever que a competência tributária dos 

Municípios poderia ser exercida sobre a fruição do serviço, e não apenas sobre a prestação 

dessa obrigação de fazer, pois não haveria impedimento no texto constitucional para tanto. 

Entende-se neste trabalho que, caso o legislador complementar agisse dessa forma, prevendo 

como fato gerador do imposto sobre serviços a fruição do serviço pelo tomador, estaria 

provocando radical alteração na materialidade do ISS, visto que o critério material desse 

tributo não corresponderia ao conceito jurídico adotado pelo constituinte originário para 

definir a competência dos Municípios para a tributação das prestações de serviço de qualquer 

natureza.  

 Portanto, de acordo com as premissas adotadas até este ponto do presente trabalho, o 

critério material da regra-matriz de incidência do Imposto sobre Serviços continuará a ser o 

                                                           
138 Em seu brilhante estudo desenvolvido com base nas previsões que a Constituição Federal de 1967 trazia a 

respeito da competência tributária para a cobrança de imposto sobre serviços, a professora Elizabeth Nazar 

Carrazza afirma que “o legislador municipal, ao descrever o aspecto material da hipótese de incidência do 

ISS, se depara com as únicas e seguintes possibilidades constitucionais: ou tributa a prestação de serviço ou 

a fruição do mesmo. Não pode fugir desta disjuntiva”. E acrescenta em nota de rodapé de número 82: “O 

Direito vigente só tributa a prestação de serviço e não a sua fruição. Entretanto, não vemos óbice 

constitucional à tributação da fruição do serviço”. (CARRAZZA, Elisabeth Nazar. O Imposto sobre 

Serviços na Constituição. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito da PUC/SP. São Paulo, 1976, p. 

56-57). 



82 

 

fato jurídico “prestar serviço”. Torna-se necessário analisar em detalhes os sentidos 

abarcados pelo conceito de “prestação de serviço” para fins de cobrança desse imposto. 

 

 

2.1. Apropriação do conceito de “prestação de serviço” do Direito Privado 

 

 Ao fazer uso de conceitos jurídicos na criação de normas jurídicas gerais e abstratas, 

o legislador, seja o constituinte, o complementar ou o ordinário, pode escolher entre duas 

opções: delimitar os elementos que compõem o conceito adotado, para os fins a que a 

legislação se destina; ou apenas utilizar o significante que remete a esse conceito. Como 

exemplo da primeira opção, tem-se a atuação do legislador complementar que, no diploma 

legal destinado a estabelecer um regime especial de tributação para microempresas e 

empresas de pequeno, adotou a expressão “receita bruta” para se referir à base de cálculo 

dos tributos que fazem parte do Simples Nacional, identificando todos os elementos que, 

juntos, definirão se determinado valor corresponde ou não a esse conceito.139 Diferente foi a 

adoção de conceitos pelo constituinte originário de 1988, que, ao repartir as competências 

tributárias entre os entes federados, apenas inseriu, no texto constitucional, os significantes 

que se referem às materialidades tributáveis por cada um deles, sem, contudo, indicar 

expressamente os significados relacionados a eles. No entanto, conforme já analisado 

anteriormente nos itens 1.2 e 1.3 deste trabalho, a rigidez dessa repartição de competências 

tributárias aliada ao direito de propriedade dos indivíduos, que é prejudicado pela tributação 

exercida pelo Estado em benefício de toda a sociedade, permite a afirmação de que o 

constituinte de 1988 adotou conceitos jurídicos já consagrados no momento da elaboração 

do texto constitucional, especialmente aqueles aplicados no âmbito do Direito Privado. 

                                                           
139 Lei Complementar n.º 123/2006. Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se 

microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa 

individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: 

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 

(trezentos e sessenta mil reais); e 

II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 

360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos 

mil reais).  

§1º Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o produto da venda de bens e 

serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em 

conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.  
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 Adota-se, neste trabalho, o entendimento doutrinário de que já havia um significado 

jurídico atribuído ao signo “serviço” antes de sua inserção no texto constitucional, quando 

se afirma que o constituinte originário adotou o tipo de contrato que existia no direito 

pressuposto vigente no momento da elaboração do texto constitucional de 1988 para 

delimitar a materialidade sobre a qual os Municípios poderiam exercer sua competência 

tributária140.  

 É importante observar que não só em relação ao termo “tributo”, mas também a todos 

os demais termos utilizados na repartição constitucional de competências tributárias, o 

constituinte poderia ter prescrito a adoção de conceitos diferentes para cada um desses 

termos para serem usados especificamente no campo tributário. O constituinte poderia ter 

previsto expressamente que, para fins de cobrança do Imposto sobre Serviços, os Municípios 

e o Distrito Federal deveriam considerar como “prestações de serviço de qualquer natureza” 

fatos que não correspondem à natureza jurídica da prestação de serviço do Direito Civil. 

Entretanto, como se sabe, não foi assim que agiu o constituinte originário de 1988. 

 Considerando, então, que o constituinte de 1988 não especificou no texto da 

Constituição Federal que o signo “serviço”, empregado no inciso III do seu artigo 156, 

deveria ser entendido e utilizado em sentido próprio, definido na própria Constituição 

Federal ou em lei complementar, é possível afirmar que esse signo foi utilizado na repartição 

constitucional de competências tributárias com o significado jurídico que a ele estava sendo 

atribuído pelo contexto do Direito Privado existente naquela época, no qual o contrato de 

prestação de serviço é firmado. É com esse significado que esse signo deve continuar sendo 

empregado pelos Municípios no exercício de sua competência de tributar serviços de 

qualquer natureza. 

 Se foi no contexto privado que o constituinte originário verificou a existência de um 

contrato oneroso realizado entre duas partes, que tem como objeto a prestação de serviço, e 

constatou, nesse objeto, a manifestação de riqueza indicativa de capacidade contributiva do 

sujeito prestador desse serviço, é no Direito Privado que se deve buscar o sentido jurídico 

desse signo, adotado como conceito na repartição de competências tributárias. A partir disso, 

torna-se possível melhor delimitar quais elementos devem estar presentes em uma situação 

                                                           
140 Nesse sentido estão os ensinamentos do professor Paulo Ayres Barreto, para quem “a mera menção a um 

signo, como ‘tributo’, no Texto Magno impõe, como esforço exegético inicial, investigação sobre o uso dos 

juristas em contexto anterior à instalação da nova ordem jurídica. (...) Não há dúvida de que havia, no 

momento da instalação da nova ordem jurídica, um conceito conhecido, de certa forma sedimentado, de 

tributo. Logo, o primeiro esforço será o de reconhecer esse conceito. Ato contínuo, impende examinar se tal 

conceito confirma-se em face desta nova ordem ou se foi por ela alterado”. (BARRETO, Paulo Ayres. 

Contribuições: Regime Jurídico, Destinação e Controle. 2 ed. São Paulo: Noeses, 2011, p. 34). 



84 

 

fática, para que essa possa ser considerada como prestação de serviço. Esses elementos 

também devem ser seguidos pelo legislador complementar, na prescrição de uma definição 

denotativa ou conotativa da materialidade tributável por meio do Imposto sobre Serviços, 

que, por sua vez, deve ser observada pelo legislador ordinário municipal na prescrição da 

incidência desse imposto sobre fatos jurídicos ocorridos em seu território. 

 O constituinte originário também verificou, no âmbito do Direito Privado, a 

existência dos contratos de prestações de serviços específicas para atribuir aos Estados e ao 

Distrito Federal a competência para tributar as “prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação” (art. 155, inciso II). Esse procedimento 

também pode ser observado em relação a outras materialidades atribuídas à tributação por 

outros entes federados, como as “operações de crédito” (art. 153, inciso V), as “operações 

de seguro” (art. 153, inciso V), a “propriedade de veículos automotores” (art. 155, inciso III) 

ou a “transmissão inter vivos de bens imóveis” (art. 156, inciso II), que remetem a institutos 

já bem definidos no âmbito da legislação privada. 

 As previsões do art. 109 do Código Tributário Nacional141 prescrevem a 

possibilidade de adoção dos princípios gerais do Direito Privado na verificação da definição, 

do conteúdo e do alcance dos institutos e dos conceitos próprios do Direito Privado, o que 

não interfere na definição dos efeitos tributários que são atribuídos pela lei tributária a esses 

institutos e conceitos. Nota-se, com isso, a importância de se compreender as definições que 

a legislação privada prescreve para cada um desses institutos empregados na repartição 

constitucional de competências tributárias, a fim de garantir que os efeitos tributários 

aplicáveis a cada um desses institutos não sejam irradiados indevidamente a fatos jurídicos 

discrepantes.  

 O Código Tributário Nacional prescreve ainda, em seu art. 110142, a impossibilidade 

de alteração, pela lei tributária, da definição, do conteúdo e do alcance dos institutos, dos 

conceitos e das formas de Direito Privado utilizados pela Constituição Federal para definir 

ou limitar competências tributárias. É possível verificar, nessa norma geral, verdadeira 

garantia de segurança jurídica dos potenciais contribuintes de tributos brasileiros, que, ao 

optarem pela prática de determinado instituto do Direito Privado, já poderão ter prévio 

conhecimento dos efeitos tributários que sofrerão. Garante-se que somente a celebração de 

                                                           
141 Código Tributário Nacional (Lei n.º 5.172/1966). Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-

se para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para 

definição dos respectivos efeitos tributários. 
142 Cf. nota de rodapé n.º 53. 
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contratos de prestações de serviço, nos moldes previstos na legislação civil, trará para 

determinado sujeito o dever de pagar Imposto sobre Serviços, conferindo-lhe a possibilidade 

de escolher não sofrer a imposição desse imposto, bastando, para isso, que deixe de celebrar 

aquele tipo de contrato.  

 Para os fins deste trabalho, torna-se necessário buscar, junto à doutrina especializada 

no estudo do Direito Privado, qual o sentido jurídico do signo “serviço” e quais os elementos 

essenciais à delimitação do objeto do contrato de prestação de serviço. Para tanto, é 

importante analisar, primeiramente, quais os significados e os elementos relacionados a esse 

signo que estavam presentes no ordenamento jurídico brasileiro no contexto do Código Civil 

de 1916, pois era essa a legislação vigente no momento de elaboração da Constituição 

Federal de 1988. Em seguida, também é necessário analisar se a publicação do Código Civil 

de 2002 trouxe alguma mudança para esses significados e elementos, dada a revogação 

integral do Código anterior.  

 

 

2.1.1. Conceito de “prestação de serviço” no Código Civil de 1916 

 

 O Código Civil de 1916 (Lei n.º 3.071/1916) reproduziu, em seus artigos 1.216 a 

1.236, a tradição do Direito Romano de atribuir o mesmo termo “locação”, que ainda é 

aplicado para se referir à locação de coisas (locatio conductio rerum), também ao que se 

chamava de “locação de serviços” (locatio conductio operarum), como pode ser observado 

nos enunciados dos artigos iniciais da seção daquele Código dedicada a essa espécie de 

contrato, conforme abaixo reproduzido: 

 

SEÇÃO II 

DA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Art. 1.216. Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou 

imaterial, pode ser contratada mediante retribuição. 

Art. 1.217. No contrato de locação de serviços, quando qualquer das 

partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser escrito e 

assinado a rogo, subscrevendo-o, neste caso, quatro testemunhas. 

 

 A adoção da expressão “locação de serviço” pelo Código Civil de 1916 tem como 

justificativa histórica o contexto do regime de escravidão em que os serviços eram realizados 

na época do Império Romano e também durante boa parte da história brasileira. O escravo 

que realizava o serviço contratado era tido como um bem, de propriedade do senhor, e, como 
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tal, era alugado por esse a terceira pessoa, em moldes parecidos com aqueles em que ainda 

hoje os bens móveis ou imóveis são alugados pelos seus proprietários a pessoas que deles 

querem se utilizar sem ter a sua propriedade. Havia realmente uma locação do sujeito que 

realizaria a atividade a terceira pessoa; alugava-se não o serviço, mas o escravo que realizaria 

o serviço, sendo esse o objeto principal do contrato de locação de serviço que se firmava.143 

 É possível entender, então, que o conceito atribuído à locação de serviço no contexto 

de vigência do Código Civil de 1916 era o de um “contrato pelo qual uma das partes, 

mediante remuneração que a outra paga, se compromete a fornecer-lhe, durante certo lapso 

de tempo, (...) a prestação de um serviço (...)” (RODRIGUES, Silvio. 1989-1990, p. 230). É 

importante observar, nessa definição apresentada naquela época pelo professor Silvio 

Rodrigues, que no contrato de locação de serviço já estavam presentes as características da 

bilateralidade e da remuneração como contrapartida pela atividade realizada, com certo 

destaque, ainda, para a questão do período determinado de tempo durante o qual esse 

contrato poderia ter vigência. 

 Nesse contexto, o professor Silvio Rodrigues (1989-1990)144 elencou as seguintes 

características como sendo essenciais para a existência do contrato de locação de serviço: a) 

a bilateralidade, que corresponde ao fato de cada uma das partes comprometer-se a realizar 

prestações recíprocas, sendo que uma loca o serviço e a outra paga uma remuneração por 

isso; b) a onerosidade, no sentido de que o serviço não é locado de forma gratuita; c) a 

consensualidade, verificada na concordância de ambas as partes com a contratação da 

locação do serviço e com as prestações recíprocas envolvidas nesse contrato; d) a 

comutatividade, indicada pela possibilidade de cada uma das partes antever e avaliar, desde 

o momento da assinatura do contrato, a prestação que lhe será fornecida e também aquela 

que se dispõe a dar; e, por fim, e) a falta de solenidade, tendo em vista que não havia, na 

legislação civil, previsão de forma determinada para a realização válida do contrato de 

locação de serviço. 

                                                           
143 Nas palavras do professor Silvio de Salvo Venosa: “No Direito Romano, era natural que se denominasse 

locação tanto o contrato pelo qual era cedido o uso de uma coisa, como aquele em que era prometido um 

serviço, pois este dependia na maior parte das vezes do trabalho escravo. O escravo era propriedade de um 

senhor, que o alugava a outrem como quem hoje aluga uma coisa. Contudo, a denominação locação de 

serviços ao homem livre não tem sentido, não somente porque desapareceram as razões históricas, mas 

também porque o instituto não guarda maior relação com a locação de coisas”. (VENOSA, Silvio de Salvo. 

Direito civil: contratos em espécie. 3 vol. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 190). 
144 Cf. RODRIGUES, Silvio. Direito civil: dos contratos e das declarações unilaterais da vontade. 3 vol. 

19 ed. São Paulo: Saraiva, 1989-1990, p. 230-232. 
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 Ainda de acordo com a doutrina civilista145, que analisou a lei civil de 1916, os 

elementos importantes para a formalização e a execução do contrato de locação de serviço 

previstos nessa legislação eram: a) o tempo, devendo o contrato ter duração máxima de 

quatro anos, a fim de garantir a inalienabilidade da liberdade humana, o que não impedia, 

contudo, a renovação dos contratos; b) o objeto, consistente no serviço, que poderia ser um 

trabalho físico ou intelectual; e c) o preço, que não precisa ser satisfeito em dinheiro, mas 

que deveria existir, tendo em vista que não se presumia a gratuidade dessa locação. 

 Entretanto, ainda durante a vigência do Código Civil de 1916, ocorreram inúmeras e 

profundas mudanças na legislação brasileira, especialmente com o surgimento da 

Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei n.º 5.452/1943), que fizeram com que as 

prescrições que essa lei civil trazia a respeito da locação de serviços passassem a ser 

aplicadas apenas àquelas prestações em que não havia vínculo empregatício envolvido. 

Mesmo com a manutenção do termo “locação de serviços” na lei, a natureza de locação não 

mais existia, dando espaço à visualização de uma relação contratual estabelecida entre partes 

iguais146. 

 Nesse contexto, a Constituição Federal de 1988 foi escrita e promulgada: mesmo que 

o Código Civil vigente à época ainda previsse expressamente o instituto da locação de 

serviço, o ordenamento jurídico brasileiro já contava com legislações específicas que regiam 

as prestações de serviço realizadas com vínculo trabalhista, o que indicava que o termo 

“locação” não era mais apropriado para denominar a relação contratual que se firmava com 

                                                           
145 Cf. VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: contratos em espécie. 3 vol. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 

189-191. 
146 É o que ilustram as reflexões do professor Silvio Rodrigues, constantes na edição de sua obra datada com o 

ano de 1990:  

“(...) uma legislação minuciosa, sobre as relações individuais e coletivas de trabalho, bem como sobre a 

previdência social, consolidada, ao depois, na Consolidação das Leis do Trabalho, de 1º de maio de 1943, 

fez com que do Direito Civil se destacasse um novo ramo, a quem muitos estudiosos dão o nome de Direito 

Social, embora a denominação mais difundida seja a de Direito do Trabalho. 

Por conseguinte, é dentro de tal disciplina que, preferencialmente, a locação de serviços deve ser estudada. 

Apenas remanesce, dentro do campo do Direito Civil, a locação de serviços dos profissionais liberais, do 

trabalhador rural e dos empregados domésticos, matéria que não foi abrangida por aquela legislação 

especializada”. (RODRIGUES, Silvio. Direito civil: dos contratos e das declarações unilaterais da vontade. 

3 vol. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 1989-1990, p. 230). 

Semelhante é a análise da professora Maria Helena Diniz sobre essa mudança no tratamento que a legislação 

brasileira passou a prever para as relações contratuais envolvendo obrigações de fazer: 

“Da locação de serviço, que abrangia toda e qualquer prestação de atividade remunerada, destacou-se, 

portanto, o contrato de trabalho, que pressupõe a continuidade, a dependência econômica e a subordinação, 

mas não aboliu a prestação civil de serviços. Em nosso direito, subsistem ambas as espécies contratuais, com 

vida autônoma. O contrato civil de locação de serviço sobrevive, não obstante venha sofrendo invasões do 

direito do trabalho. Somente onde ainda não penetrou a concepção própria do direito trabalhista é que perdura 

a locação de serviço”. (DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 3: teoria geral das 

obrigações contratuais e extracontratuais. 31 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 312). 
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o objetivo da realização remunerada de serviço entre partes independentes. Na verdade, o 

instituto que a legislação civil ainda insistia em denominar de “locação” já se concretizava 

como um contrato bilateral, consensual e oneroso, que tinha como objeto a realização de um 

fazer de uma parte em benefício da outra, que podia ter como resultado alguma utilidade 

material ou imaterial para uma das partes, a qual era compensada pelo pagamento de uma 

contraprestação pecuniária em favor da outra. 

 É possível afirmar que o significado jurídico adotado pelo constituinte originário de 

1988 ao prever o “serviço” como uma materialidade indicativa de riqueza e tributável pelos 

Municípios é o de um contrato bilateral e oneroso, realizado entre partes independentes, que 

tenha como objeto uma obrigação de fazer a ser realizada por uma parte em benefício da 

outra e que será compensada com o pagamento de certa quantia em dinheiro previamente 

estipulada. 

 

 

2.1.2. Conceito de “prestação de serviço” no Código Civil de 2002 

 

 O Código Civil de 2002 (Lei n.º 10.046/2002), ao tratar, em seus artigos 593 a 609, 

da prestação de serviço como uma espécie de contrato, incorporou essas mudanças 

verificadas tanto na realidade fática quanto no próprio ordenamento jurídico da Constituição 

Federal de 1988, no que diz respeito às relações contratuais que tinham como objeto a 

realização de uma atividade humana por um sujeito em benefício do outro. A nova lei civil 

especificou esse tipo de contrato sob a expressão “prestação de serviço”, diferenciando-o do 

contrato de locação de bens móveis e imóveis e também do contrato de empreitada. Deixou 

de existir expressamente a previsão unificada dessas três espécies distintas de contrato, como 

ocorria no Código Civil de 1916147. 

 O Código Civil atualmente vigente deixa clara a ressalva de que a legislação civil 

somente é aplicada às prestações de serviço que não tenham caráter trabalhista ou que sejam 

regidas por lei especial, como é possível observar no enunciado do art. 593 abaixo transcrito: 

                                                           
147 Contudo, ainda é possível encontrar referência na doutrina civilista à expressão “locação de serviços”, como 

segue:  

“Limitar-nos-emos, neste livro, ao estudo da locação de serviço consoante a fisionomia que lhe deu o Código 

Civil, pois suas normas são aplicáveis às relações de trabalho excluídas da seara da legislação trabalhista e 

da especial (CC, art. 593). (...) 

O locador (prestador) se compromete a prestar certos serviços que o locatário (tomador) se obriga a 

remunerar, de forma que a obrigação de fazer do primeiro se contrapõe à de dar do segundo”. (DINIZ, Maria 

Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 3: teoria geral das obrigações contratuais e 

extracontratuais. 31 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 312-313).  
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Art. 593. A prestação de serviço, que não estiver sujeita às leis trabalhistas 

ou a lei especial, reger-se-á pelas disposições deste Capítulo. 

 

 Sendo assim, é possível afirmar que as prestações de serviço regidas pelas leis 

trabalhistas não se caracterizam como prestações de serviço tributáveis por meio do Imposto 

sobre Serviços. Justifica-se, principalmente, pelo fato de que o trabalhador, nas ações que 

realiza em cumprimento a um contrato de trabalho, age em nome da empresa empregadora, 

o que retiraria a característica da bilateralidade, necessária para a existência de um contrato 

de prestação de serviço, já que uma só parte, a empresa, realizaria a obrigação de fazer em 

seu próprio favor. Nesse contexto, é possível afirmar que o legislador complementar bem 

delimitou as obrigações de fazer alcançáveis pela cobrança do ISS, ao manter fora do campo 

de incidência desse imposto o tipo de relação entre o sujeito que realiza uma obrigação fazer 

e a empresa em nome do qual ele age, conforme prescrição da Lei Complementar n.º 

116/2003 em seu art. 2º, inciso II148. 

 É importante observar que, ao excluir do campo de tributação do ISS os serviços 

prestados em uma relação de emprego estabelecida entre aquele sujeito que realiza o esforço 

físico ou mental e o sujeito que desse esforço se beneficia, o legislador complementar não 

alterou o campo de tributação dos Municípios, apenas explicitou o que estava contido no 

conceito de prestação de serviço adotado pelo constituinte de 1988. Como já dito 

anteriormente, no momento de elaboração do texto constitucional, o conceito de prestação 

de serviço existente no ordenamento jurídico brasileiro já havia sofrido a separação 

decorrente da publicação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e de outras leis 

trabalhistas, que passaram a distinguir as relações de Direito Privado das relações 

trabalhistas, de caráter predominantemente social. 

 Diferentes são os casos dos tipos de serviços prestados por empresas de 

telecomunicações, por instituições financeiras e outras prestações de serviço que são regidas 

por legislação especial149, além daqueles tipos de contratos para os quais o Código Civil 

atual previu formas específicas de celebração, como é o caso, por exemplo, do contrato de 

transporte (art. 730 a 756 do CC), do contrato de corretagem (art. 722 a 729 do CC), do 

contrato de agência e distribuição (art. 710 a 721 do CC) e do contrato de comissão (art. 693 

                                                           
148 Lei Complementar n.º 116/2003. Art. 2º O imposto não incide sobre:(...) 

II – a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de 

conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos 

gerentes-delegados; 
149 Cf. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. 3 vol. 8 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 361. 
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a 709 do CC). O fato de haver legislações específicas que devem ser observadas na 

celebração e na execução de contratos desse tipo de prestações de serviço não lhes retira essa 

natureza jurídica e, como consequência, a possibilidade de serem previstas na legislação 

complementar nacional como fatos jurídicos tributáveis por meio do imposto sobre serviços. 

 Ainda que o Código Civil de 2002 não prescreva qualquer ressalva em relação aos 

contratos de prestação de serviços públicos, esses contratos são realizados no âmbito do 

direito público, de forma mais específica do Direito Administrativo, em que a Administração 

Pública age em cumprimento ao dever de prestar serviços de forma geral à população ou de 

forma específica e divisível a determinado sujeito. Nesses casos, não há que se falar em 

tributação por meio da cobrança de ISS, haja vista que a relação entre o sujeito que presta o 

serviço (o Poder Público) e aquele que recebe essa prestação (o contribuinte) se dá em 

cumprimento a regras de caráter administrativo, e não as de caráter privado150. 

 Retomando, então, as previsões que o Código Civil de 2002 trouxe a respeito do 

contrato de prestação de serviço, o professor Silvio de Salvo Venosa (2004)151 aponta como 

características desse contrato na nova legislação: a) a bilateralidade, uma vez que gera 

direitos e obrigações para ambas as partes que celebraram o contrato152; b) a onerosidade, 

manifesta na estipulação do pagamento de um valor como contraprestação pela obrigação 

de fazer realizada; c) a consensualidade, tendo em vista que esse contrato decorre de simples 

acordo de vontades; d) a comutatividade, que implica em vantagens e em obrigações 

recíprocas, equivalentes e conhecidas pelas partes de forma antecipada; e e) a falta de 

formalidade, pelo fato de que a nova legislação também não traz, de forma geral, a exigência 

de forma específica para a celebração desse “contrato não solene, podendo ser verbal ou 

escrito” (DINIZ, Maria Helena. 2015, p. 314). 

                                                           
150 “De uma perspectiva pré-jurídica, não tem cabimento a tributação sobre serviços públicos. Por outro lado, 

no nosso sistema constitucional, como as pessoas públicas são iguais, realmente nenhuma recebe do Texto 

Constitucional – que as cria em igualdade de condições (ou parificadas) – poder para tributar outra, mediante 

impostos.  

Deveras, basta lembrar que, ontologicamente, serviço público supõe a presença de um interesse público, a 

ser por ele (serviço) satisfeito. Esse interesse público é considerado igual ou superior ao próprio interesse que 

o Estado tem em realizar a tributação. Tanto é assim que a própria Constituição estabelece o princípio 

constitucional da imunidade tributária recíproca (art. 150, I, a)”. (BARRETO, Aires F. ISS na Constituição 

e na Lei. 3 ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 52).  
151 Cf. VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: contratos em espécie. 3 vol. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 

191-195. 
152 A professora Maria Helena Diniz, ao discorrer sobre a característica da bilateralidade do contrato de 

prestação de serviço, bem lembra que “(...) algumas categorias de serviço implicam a criação de deveres 

secundários de fidelidade e sigilo quanto a comunicar descobertas, invenções ou aperfeiçoamentos”. (DINIZ, 

Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 3: teoria geral das obrigações contratuais e 

extracontratuais. 31 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 313). 
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 É interessante observar que as previsões da Lei n.º 10.406/2002 mantiveram, em 

relação ao contrato de prestação de serviço, as mesmas características que a Lei n.º 

3.071/1816 (Código Civil de 1916) apresentava em relação ao extinto contrato de locação 

de serviço. O Código Civil de 2002 também manteve a previsão do tempo máximo de 

duração desse contrato no limite de quatro anos, sem impedir a sua renovação, assim como 

foi mantida a falta de presunção de gratuidade desse contrato, pois a “retribuição pecuniária 

é consequência natural do trabalho” (VENOSA, Silvio de Salvo. 2004, p. 192), o que não 

impede, todavia, que seja convencionado o seu pagamento em outras espécies, tais como o 

fornecimento de moradia, de alimentos, de vestuários ou de transporte, por exemplo153. 

 Sobre esse último ponto, é importante mencionar que se adota, no presente trabalho, 

o entendimento de que é possível haver, entre as partes que celebram um contrato de 

prestação de serviço, a convenção de que o pagamento a ser realizado pelo tomador como 

contraprestação pelo serviço prestado não será feito em pecúnia, e sim em outra espécie que 

exprima o valor inicialmente estipulado no contrato. Nesse caso, essa convenção particular 

não terá qualquer relevância para fins tributários, mantendo a possibilidade de incidência do 

ISS sobre essa prestação de serviço, tendo em vista que o contrato de prestação de serviço 

celebrado com a previsão desse tipo de pagamento continua sendo um contrato oneroso. O 

seu diferencial está apenas no objeto por meio do qual o preço do serviço é pago pelo seu 

tomador: ao invés de se verificar o montante em pecúnia recebido pelo prestador de serviço, 

deve-se considerar como base de cálculo do ISS incidente sobre essa prestação de serviço o 

valor correspondente aos alimentos ou ao vestuário entregue pelo tomador ao prestador, ou, 

ainda, da moradia ofertada por ele como pagamento pelo serviço que lhe foi prestado. 

 Nos casos em que a prestação de serviço é executada de forma gratuita pelo seu 

prestador, ainda que se tenha execução de obrigação de fazer regida pelas regras do Direito 

Privado, não há que se falar na existência de um contrato de prestação de serviço e muito 

menos na incidência do Imposto sobre Serviços. Assim se afirma, pois, como mencionado 

acima, a característica da onerosidade é essencial para definir um contrato de prestação de 

serviço no âmbito civil. Se não houver onerosidade na execução de uma obrigação de fazer 

por um sujeito, não haverá riqueza envolvida nesse fato jurídico para que a legislação possa 

                                                           
153 Cf. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. 3 vol. 8 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 363. 
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impor ao sujeito que a executou a obrigação de entregar parte de uma riqueza ao Município 

a título de ISS154. 

 Por fim, ainda é importante observar que, quanto ao objeto que compõe o contrato 

de prestação de serviço, o Código Civil de 2002 continua a prever a necessidade da existência 

de uma obrigação de fazer, que tanto pode concretizar-se por meio de uma conduta material 

quanto intelectual, como se observa na previsão expressa do art. 594 desse diploma legal: 

 

Art. 594. Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou 

imaterial, pode ser contratada mediante retribuição155. 

 

 Em síntese, após a análise exposta nas seções 2.1.1 e 2.1.2 desta primeira parte, é 

possível concluir que o conceito de prestação de serviço adotado pelo ordenamento jurídico 

brasileiro manteve-se o mesmo desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, em 

cujo texto esse conceito foi adotado na atribuição de competência tributária aos Municípios 

brasileiros. Esse já era o conceito adotado desde antes da publicação do Código Civil de 

2002. Apesar de o Código Civil de 1916 ter previsto a tripartição do instituto da locação, 

originada no direito romano, a doutrina e a jurisprudência civilista contemporânea à época 

da promulgação do atual texto constitucional há muito já não consideravam o sujeito 

prestador do serviço como coisa a ser locada, e sim como sujeito que realiza atividade física 

ou intelectual mediante remuneração paga pelo sujeito que desfrutará do benefício 

decorrente dessa atividade, em razão do estabelecimento de um contrato estabelecido de 

acordo com as regras do Direito Privado.  

 

                                                           
154 “Quando se cuida de tributos, o princípio da isonomia traduz-se na capacidade contributiva. Logo, é forçoso 

concluir que só fatos dotados de conteúdo econômico têm a possibilidade de serem escolhidos pelo legislador 

como cerne da hipótese de incidência dessa espécie tributária. (...) 

Basta atentar para o dia a dia, para identificar-se, comumente, o serviço desinteressado, é dizer, aquele 

desempenhado em caráter afetivo, ou por razões religiosas, ou caritativas, ou, ainda, sem virtude de impulsos 

de solidariedade ou altruísmo. (...) correspondem rigorosamente ao conceito de serviço, mas (...) jamais 

poderiam ser alçados à categoria de serviços tributáveis. É que não são, nem podem ser remunerados. São 

inestimáveis por sua própria natureza. Têm valor ético, afetivo, caritativo, humano, mas jamais têm valor 

material ou econômico”. (BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na Lei. 3 ed. São Paulo: Dialética, 

2009, p.59). 
155 “Perante a lei, não há qualquer diferença entre o trabalho braçal ou material (p. ex., o de um técnico de TV, 

digitador, faxineiro, jardineiro, eletricista etc.) e o intelectual, como o desenvolvido pelos profissionais 

liberais (p. ex. tratamento médico ou odontológico), os quais têm os mesmos direitos (CF/88, art. 7º, XXXII). 

Se o executor não foi contratado para certo e determinado trabalho, entender-se-á que sua obrigação diz 

respeito a todo e qualquer serviço compatível com as suas forças e condições (CC, art. 602). 

Consequentemente, não se poderá exigir dele obrigação superior às suas limitações pessoais ou habilidade”. 

(DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 3: teoria geral das obrigações 

contratuais e extracontratuais. 31 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 315). 
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2.2. O entendimento do STF sobre a adoção de conceitos do Direito Privado na 

definição do critério material do ISS 

 

 Considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF) é o órgão do Poder Judiciário 

a quem cabe a interpretação legítima do texto constitucional, é importante verificar qual tem 

sido o seu entendimento a respeito da adoção, pelo constituinte originário, dos conceitos 

próprios do Direito Privado na realização da repartição de competências tributárias entre os 

entes federados e, de forma especial, na delimitação da materialidade tributável pelos 

Municípios e pelo Distrito Federal por meio da cobrança do Imposto sobre Serviços. Para 

tanto, serão analisadas algumas decisões que tratam de atividades sobre as quais ainda há 

divergências doutrinária e jurisprudencial a respeito da constitucionalidade da cobrança do 

ISS sobre o seu exercício. Trata-se das atividades de “locação de bens móveis” e de “leasing 

mercantil”. 

 Em relação à “locação de bens móveis”, questionava-se a possibilidade tanto de a lei 

complementar definir essa atividade como serviço tributável por meio do ISS quanto de a lei 

municipal prever a prática dessa atividade como hipótese para a incidência desse imposto. 

A questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal ainda durante a vigência da Constituição 

Federal de 1967, quando os Municípios já possuíam competência para cobrar imposto sobre 

“serviços de qualquer natureza não compreendidos na competência tributária da União ou 

dos Estados, definidos em lei complementar”, conforme previsão do art. 25, inciso II daquele 

texto constitucional. 

 A atividade de locação de guindastes é um exemplo de locação de bens móveis 

levado à análise do Supremo Tribunal Federal no ano de 1987 por meio do Recurso 

Extraordinário n.º 112.947-6, de relatoria do Ministro Carlos Madeira. Já naquele momento, 

a empresa que realizava aquela atividade e estava sendo tributada com a cobrança de ISS 

pleiteava àquele Egrégio Tribunal o reconhecimento de que a locação de coisas móveis não 

poderia ser considerada hipótese para a incidência do ISS, tendo como fundamento “a 

conceituação civilista do contrato de locação de coisa móveis, para distingui-lo de simples 

serviço prestado, que é tributável” (STF. Inteiro teor do RE n.º 112.947/SP, Segunda Turma, 

Rel. Min. Carlos Madeira, j. 19/06/1987, DJ 07/08/1987, p. 3).  

 Todavia, o entendimento adotado pelo Ministro relator e seguido de forma unânime 

pelos demais Ministros da segunda turma do STF teve como foco o aspecto econômico da 

atividade de locação de bens móveis, ou, mais especificamente, a capacidade contributiva 

verificada na atividade na qual o bem móvel locado é empregado e que deveria ser alcançada 
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pelo Imposto sobre Serviços156. A despeito de as regras do Direito Civil atribuírem à locação 

de bens móveis natureza distinta da prestação de serviço, o STF continuou a aplicar no 

julgamento dos casos a interpretação econômica da regra de competência dos Municípios 

para tributar os serviços de qualquer natureza, que permitia a consideração da atividade de 

“locação de bens móveis” como fato jurídico tributável pelo ISS em razão da riqueza que a 

sua execução poderia manifestar. Esse entendimento continuou a ser aplicado às locações de 

bens móveis ocorridas sob a égide da Constituição Federal de 1988, como pode-se verificar 

nos cinco primeiros votos proferidos, incluindo o do relator Ministro Octavio Galotti, no 

julgamento do Recurso Extraordinário n.º 116.121-3-SP por aquele Egrégio Tribunal, 

tratando novamente sobre a possibilidade de cobrança de ISS sobre a atividade de locação 

de guindastes157.  

 É interessante destacar, ainda, o voto do Ministro Ilmar Galvão também proferido no 

julgamento do Recurso Extraordinário n.º 116.121-3-SP, no qual o argumento pela 

necessidade de impor alguma tributação sobre a atividade de locação de bens móveis e pela 

                                                           
156 É o que se pode observar nos seguintes detalhes do seu voto: 

“(...) Importa ter em consideração que são diversos os modos de tratar os mesmos institutos jurídicos e as 

finalidades que se tem em vista, ao considera-los, diferem profundamente em cada uma das disciplinas. 

Assim, quando o direito civil regula a compra e venda, ele tem em vista os efeitos da relação jurídica e as 

condições de validade necessárias para a sua constituição. Quando o direito tributário, entretanto, encara a 

mesma relação, ele tem o objetivo de aí encontrar um índice de capacidade econômica, ou de capacidade 

contributiva e, assim, considerando a operação como um fato econômico, despido de todo o formalismo e de 

todas as aparências, vai ali buscar ou verificar a realidade econômica subjacente, através do exame da 

circulação de riqueza que se operou. 

A lição é do saudoso Amilcar de Araújo Falcão e se ajusta perfeitamente à hipótese em exame. 

O que se destaca, utilitatis causa, na locação, não é apenas o uso e gozo da coisa, mas sua utilização na 

prestação de um serviço. Aí está o fato gerador do imposto sobre serviços. Leva-se em conta a realidade 

econômica, que é a atividade que se presta com o bem móvel, e não a mera obrigação de dar, que 

caracteriza a locação, segundo o art. 1.188 do Código Civil. Só assim o poder de tributar pode alcançar 

a relação jurídica, levando-se em conta a sua consistência econômica. 

É o que se dá precisamente na locação de guindastes, por parte da recorrente: não se cuida de locação 

de coisas móveis, mas do fato da sua atividade, desenvolvida com os guindastes, pelos serviços que com 

eles são prestados, adquirirem consistência econômica, de modo a tornar um índice de capacidade 

contributiva do Imposto Sobre Serviços. 

Não há, assim, contrariedade à norma do art. 24, II, da Constituição ou violação do art. 110 do Código 

Tributário Nacional, na inclusão da locação de bens móveis na Lista de Serviços do Decreto-lei 406/68, com 

a redação do Decreto-lei 834/69. 

Não conheço do recurso”. (STF. Inteiro teor do RE n.º 112.947/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos 

Madeira, j. 19/06/1987, DJ 07/08/1987, p. 4-5, grifo nosso). 
157 Destaca-se, entre esses votos, o do Ministro Carlos Velloso, em que foram reproduzidos os argumentos 

utilizados pelo Desembargador Maurício Vidigal no acórdão recorrido: 

“(...)Esse conceito econômico de prestação de serviços é o que foi adotado pelo texto constitucional, à luz do 

direito comparado e dos objetivos do novo imposto que veio a substituir o antigo imposto de indústrias e 

profissões que incidia sobre atividades semelhantes. Tanto é assim que o imposto recai, não sobre a 

prestação de serviços, mas sobre ‘serviços de qualquer natureza’. O uso dessa expressão deixa claro 

que a intenção da Carta Magna não é socorrer-se de definição do direito civil, mas utilizar-se do 

conceito econômico de serviço. E dentro desse conceito está compreendida a locação de móveis. (...)”. 

(STF. Inteiro Teor do RE n.º 116.121-3/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Octavio Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. 

Marco Aurélio, j. 11/10/2000, DJ 25/05/2001, p. 22, grifo nosso). 
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manutenção de uma cobrança realizada há mais de trinta anos prepondera face à evidente 

inconstitucionalidade da inclusão dessa atividade no conceito de prestação de serviço 

tributável por meio do ISS158.  

 Contrariando os argumentos acima expostos159, a rigidez da repartição constitucional 

de competências tributárias permite afirmar que o constituinte originário elegeu todos os 

fatos jurídicos que, no seu entendimento, deveriam ser tributados pelos diferentes entes 

federados, por demonstrarem riqueza dos sujeitos que o praticavam, como é o caso da 

prestação de serviços. Nesse trabalho de construção e de repartição das competências 

tributárias entre os entes federados, é plenamente possível que o constituinte tenha verificado 

a existência de outros fatos jurídicos que também demonstravam riqueza, mas que, por 

algum motivo, deixou fora do campo de qualquer incidência tributária. Não cabe, portanto, 

ao legislador complementar, no estabelecimento de normas gerais em matéria tributária, ou 

ao legislador ordinário, no exercício da competência de instituir a cobrança de determinado 

tributo, incluir, no campo da sua incidência, aquele fato jurídico que o próprio constituinte 

originário manteve no campo da não-incidência tributária.  

                                                           
158 “(...) o locador, além de pôr a coisa à disposição do locatário, o que não corresponde com rigor à prestação 

de dar, é obrigado a manter a coisa no estado e a garantir o uso pacífico dela, comportamento próprio da 

obrigação de fazer. 

Vale dizer que a locação envolve prestação de serviço. Manter um guindaste em funcionamento envolve 

serviços de manutenção. Assegurar o uso pacífico exige uma assistência permanente, que implica 

prestação de serviço. 

Daí a inclusão do contrato na relação de serviços tributados pelo ISS. 

O que se pretende, nesse caso, é a isenção de tributos sobre uma das atividades econômicas certamente 

das mais lucrativas, porquanto das mais exploradas presentemente, visto que, não sendo prestação de 

serviço, muito menos será circulação de mercadorias. Assim, não serve de base a nenhum dos tributos 

previstos na Constituição, o que soa inteiramente absurdo, não sendo de ser admitido. 

(...) Dir-se-ia que é frente à Constituição de 88. A Carta de 67 já trazia o mesmo dispositivo. Não é uma 

inconstitucionalidade que surgiu em 88. Agora, é realmente de se estranhar que há trinta e dois anos se pague 

tributo sobre essa atividade e, de repente, é inconstitucional”. (STF. Inteiro Teor do RE n.º 116.121-3/SP, 

Tribunal Pleno, Rel. Min. Octavio Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio, j. 11/10/2000, DJ 

25/05/2001, p. 45-47, grifo nosso). 
159 É interessante apresentar também os argumentos ainda utilizados pelo professor Alberto Macedo na defesa 

da adoção do “conceito econômico de serviço” pelo Direito Tributário: 

“Só a observação do caput do art. 966 já derruba a tese de que locação de bens móveis, por exemplo, não 

seria serviço. Afinal, se uma empresa tem, como objeto social, a locação de automóveis, por exemplo, 

obviamente de produção ou circulação de bens (materiais) não trata a sua atividade, enquadrando-se, 

portanto, como serviço pela utilidade que o bem locado confere ao locatário. É por essa utilidade que ele 

paga o serviço. 

(...) Resumindo, a atividade de empresa é a atividade de produção ou circulação de bens ou serviços. ‘Bens 

ou serviços’: não há no Direito Empresarial, e nem havia no Direito Comercial, um tertium genus de atividade 

de empresa, atividade econômica, onde se enquadrariam, por exemplo, a locação de bens móveis, como as 

locadoras de veículos, ou a franquia empresarial. Fica caracterizada, portanto, no Direito Comercial, a 

dicotomia bens vs serviços, em que os serviços acabam sendo definidos por exclusão, sendo todo o 

produto da atividade econômica que não seja bem material”. (MACEDO, Alberto. ISS – O Conceito 

Econômico de Serviços já foi juridicizado há tempos também pelo Direito Privado. In: MACEDO, Alberto 

[et al.]. Direito Tributário e os Novos Horizontes do Processo. São Paulo: Noeses, 2015, p. 40-41,grifo 

nosso). 
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 No caso da locação de bens móveis, também se verifica a inconstitucionalidade da 

cobrança de ISS pelos Munícipios. O fato de o constituinte originário não ter atribuído 

expressamente a nenhum ente federado a competência para tributar a riqueza manifesta pelos 

sujeitos por meio da locação de bens móveis não permite que qualquer ente federado inclua 

essa atividade no seu campo de tributação, como pretendem fazer os Municípios com a 

equiparação dessa atividade à prestação de serviços, para fins de tributá-la por meio da 

cobrança de ISS. Haveria, nesse caso, alteração claramente inconstitucional da competência 

tributária municipal, com aumento indevido dos limites do seu campo de atuação. 

 A previsão inconstitucional da tributação da locação de bens móveis em lei 

complementar nacional ou em lei ordinária municipal e a consequente cobrança do ISS sobre 

essa atividade durante inúmeros anos não seria suficiente para convalidar essa cobrança, 

visto que a inalterabilidade160 é uma das características da competência tributária. Não se 

sustentam, portanto, nenhum dos argumentos utilizados pelos ilustres Ministros que ainda 

defendiam a constitucionalidade da cobrança de ISS sobre a locação de bens móveis. 

 O posicionamento dos Ministros sobre a possibilidade da consideração da “locação 

de bens móveis” como prestação de serviço para fins de tributação da riqueza manifesta por 

aquele fato foi superado no julgamento do próprio Recurso Extraordinário n.º 116.121-3-SP 

pelo entendimento divergente apresentado pelo Ministro Marco Aurélio. Para o Ministro, o 

Direito Tributário não pode alterar os institutos do Direito Civil ao aplicá-los na definição 

de competências tributárias, o que impede a tributação da atividade de locação de bens 

móveis pelo mesmo imposto que grava a prestação de serviços, por serem institutos de 

naturezas distintas161.  

                                                           
160 “A competência tributária é improrrogável, vale dizer, não pode ter suas dimensões ampliadas pela própria 

pessoa política que a detém. Falta-lhe titulação jurídica para isto. 

De fato, se é a própria Constituição que define as dimensões da competência tributária das várias pessoas 

políticas, estas não podem praticar atos que as ultrapassem. Nunca é demais lembrar que no Brasil a 

competência tributária traduz-se numa legitimação para criar exações (aspecto positivo) e num limite para 

fazê-lo (aspecto negativo)”. (CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 

30 ed. rev., ampl. e atual. até a Emenda Constitucional n. 84/2014. São Paulo: Malheiros Editores, 2015, p. 

784). 
161 Destacam-se os seguintes trechos do voto do Ministro Marco Aurélio: 

“(...) Na espécie, o imposto, conforme a própria nomenclatura revela e, portanto, considerado o figurino 

constitucional, pressupõe a prestação de serviços e não o contrato de locação. 

Indago se, no caso, o proprietário do guindaste coloca à disposição daquele que o loca também algum serviço. 

Penso que não. Creio que aí se trata de locação pura e simples, desacompanhada, destarte, da prestação de 

serviços. Se houvesse o contrato para essa prestação, concluiria pela incidência do tributo. 

Em face do texto da Constituição Federal e da legislação complementar de regência, não tenho como 

assentar a incidência do tributo, porque falta o núcleo dessa incidência, que são os serviços. Observem-

se os institutos em vigor tal como se contêm na legislação de regência. As definições de locação de serviços 

e locação de móveis vêm-nos do Código Civil (...). 

Em síntese, há de prevalecer a definição de cada instituto, e somente a prestação de serviços, envolvido 

na via direta o esforço humano, é fato gerador do tributo em comento. Prevalece a ordem natural das 
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 O Ministro Celso de Mello também argumentou, em seu voto, a clara distinção entre 

prestação de serviço e locação de bens móveis, impedindo a inclusão dessa segunda situação 

no campo de incidência do Imposto sobre Serviços, seja pela previsão em lista de serviços 

definida por lei complementar, seja na própria lei ordinária municipal instituidora do tributo. 

A diferença entre “obrigação de fazer” e “obrigação de dar” também foi utilizada pelo ilustre 

Ministro para demonstrar as naturezas distintas das duas atividades162. 

 A maioria dos Ministros da Suprema Corte adotou a clara distinção entre prestação 

de serviço e locação de bens móveis e formalizou a declaração incidental da 

inconstitucionalidade da expressão “locação de bens móveis”, constante do item 79 da Lista 

de Serviços do Decreto-lei n.º 406/1968163. 

 O resultado desse julgamento foi o passo inicial para uma mudança radical no 

entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a subsunção da atividade de “locação de 

bens móveis” ao conceito adotado pela Constituição Federal para “prestação de serviço de 

qualquer natureza”, para fins de cobrança do Imposto sobre Serviços. A partir do ano de 

2001, aquele Egrégio Tribunal julgou diferentes recursos envolvendo a cobrança de ISS 

sobre a atividade de locação de bens móveis, aplicando sempre o entendimento de que o 

                                                           
coisas cuja força surge insuplantável; prevalecem as balizas constitucionais e legais, a conferirem 

segurança às relações Estado-contribuinte; prevalece, alfim, a organicidade do próprio Direito, sem a qual 

tudo será possível no agasalho de interesses do Estado, embora não enquadráveis como primários”. (STF. 

Inteiro Teor do RE n.º 116.121-3/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Octavio Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Marco 

Aurélio, j. 11/10/2000, DJ 25/05/2001, p. 34-35 e 37, grifo nosso). 
162 “(...) Tenho para mim (...) que a qualificação da ‘locação de bens móveis’, como serviço, para efeito de 

tributação municipal mediante incidência do ISS, nada mais significa do que a inadmissível e arbitrária 

manipulação, por lei complementar, da repartição constitucional de competências impositivas, eis que o ISS 

somente pode incidir sobre obrigações de fazer, a cuja matriz conceitual não se ajusta a figura contratual da 

locação de bens móveis. 

Cabe advertir, neste ponto, que a locação de bens móveis não se identifica e nem se qualifica, para 

efeitos constitucionais, como serviço, pois esse negócio jurídico – considerados os elementos essenciais 

que lhe compõem a estrutura material – não envolve a prática de atos que consubstanciam um 

praestare ou um facere. 

Na realidade, a locação de bens móveis configura verdadeira obrigação de dar, como resulta claro do art. 

1.188 do Código Civil (...). 

O fato irrecusável é um só: a Constituição, quando atribui competência impositiva ao Município para 

tributar serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência das outras pessoas 

políticas, exige que só se alcancem, mediante incidência do ISS, os atos e fatos que se possam qualificar, 

juridicamente, como serviços”. (STF, Inteiro teor do RE 116.121/SP. Tribunal Pleno. Rel. Min. Octavio 

Gallotti. Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio. 11/10/2000, DJ 25/05/2001, p. 40-42, grifo nosso). 
163 Ementa resultante do mencionado julgamento:  

TRIBUTO - FIGURINO CONSTITUCIONAL. A supremacia da Carta Federal é conducente a glosar-se a 

cobrança de tributo discrepante daqueles nela previstos. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CONTRATO DE 

LOCAÇÃO. A terminologia constitucional do Imposto sobre Serviços revela o objeto da tributação. Conflita 

com a Lei Maior dispositivo que imponha o tributo considerado contrato de locação de bem móvel. Em 

Direito, os institutos, as expressões e os vocábulos têm sentido próprio, descabendo confundir a locação de 

serviços com a de móveis, práticas diversas regidas pelo Código Civil, cujas definições são de observância 

inafastável - artigo 110 do Código Tributário Nacional. (STF, RE 116.121/SP, Rel. Min. Octavio Gallotti, 

Rel. p/ Acórdão Min Marco Aurélio, Tribunal Pleno, 11/10/2000, DJ 25/05/2001). 
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constituinte originário, ao atribuir aos Municípios e ao Distrito Federal, por meio do art. 156, 

inciso III do texto constitucional, a competência para instituir e cobrar imposto sobre 

serviços de qualquer natureza, valeu-se do conceito de prestação de serviço já consagrado 

no Direito Civil brasileiro, o qual se revela de natureza distinta do conceito de locação de 

bens móveis. Esses julgamentos levaram à proposta de edição de súmula vinculante acerca 

do tema, aprovada em sessão plenária do dia 04/02/2010 sob o número 31, com a seguinte 

redação: 

 

STF. Súmula Vinculante 31. É inconstitucional a incidência do Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS sobre operações de locação de 

bens móveis. 

 

 A edição dessa súmula vinculante poderia ter atuado como fonte de maior segurança 

jurídica para os contribuintes do Imposto sobre Serviços, tendo em vista que se origina do 

entendimento de que a Constituição Federal de 1988 adotou o conceito de prestação de 

serviço do Direito Civil para atribuir aos Municípios e ao Distrito Federal a competência 

para instituir e cobrar aquele imposto. Sendo assim, seria possível concluir que não apenas 

a locação de bens móveis, mas qualquer outro fato jurídico que não se adequasse àquele 

conceito não poderia ser tributado por meio do ISS e que seria esse o entendimento aplicado 

pelo Supremo Tribunal Federal, caso essa situação de tributação inconstitucional fosse 

levada ao seu julgamento. Contudo, a jurisprudência atual daquele Egrégio Tribunal a 

respeito da cobrança de ISS sobre a atividade de leasing revela posicionamentos que são, no 

mínimo, incoerentes com os fundamentos que levaram à edição da súmula vinculante n.º 31. 

 Desde o período em que ainda estava vigente o texto constitucional de 1967 e a lista 

de serviços tributáveis por meio do ISS era veiculada pelo Decreto-lei n.º 406/1968, o STF 

tem adotado o entendimento de que é plenamente constitucional a incidência do ISS sobre a 

atividade de leasing mercantil, por possuir características preponderantes de prestação de 

serviço164. Observe-se a contradição existente entre a descrição das características que 

                                                           
164 Para exemplificar a aplicação desse entendimento, observe-se trecho do voto do Ministro relator Rafael 

Mayer, proferido no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 106.047-6-SP: 

“Certamente, o arrendamento mercantil (leasing) cujo tratamento tributário é regulado na Lei 6099/74, e para 

esse efeito vem aí definido, tem aspectos complexos e um sentido econômico peculiar. Conceituado no parág. 

único do art. 1º do diploma legal, como ‘a operação realizada entre pessoas jurídicas que tenha por objeto o 

arrendamento de bens adquiridos a terceiros pela arrendadora, para fins de uso próprio da arrendatária’, ela 

envolve, de um lado, uma operação de financiamento da aquisição da mercadoria pela arrendadora e, de outro 

lado, a opção de compra pelo arrendatário, ao término do arrendamento, se não o renovar ou apenas devolução 

do bem, mas o fundamental, a constituir como que o núcleo e razão da atividade está no arrendamento. 

Esse arrendamento de bens, mediante contratos pertinentes, em que a sua configuração é essencial, 

quanto ao prazo, quanto ao uso da coisa locada e quanto à retribuição, obviamente eventual a 
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claramente definem a atividade de arrendamento mercantil como operação financeira e a 

decisão pelo seu enquadramento no conceito de “prestação de serviço” para fins de 

tributação. Essa contradição ainda se mantém nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, 

mesmo após os reiterados julgamentos proferidos no sentido de diferenciar a atividade de 

locação de bens móveis da atividade de prestação de serviço.  

 Para confirmar essa realidade, sugere-se a observação dos votos de alguns dos 

Ministros daquele Egrégio Tribunal, proferidos recentemente no julgamento do Recurso 

Extraordinário n.º 592.905-SC165, que resultou na manutenção do entendimento sobre a 

constitucionalidade da cobrança de ISS sobre atividade de arrendamento mercantil. 

Iniciando pelo voto do próprio relator, Ministro Eros Grau, no qual consta a afirmação de 

que uma prestação de serviço não precisa corresponder necessariamente a uma “obrigação 

de fazer”, bastando que sejam serviços “de qualquer natureza”, em oposição às definições 

explicitadas no Código Civil166. 

 Rápida menção merece o voto do Ministro Dias Toffoli, proferido nesse mesmo 

recurso extraordinário, que fundamentou a decisão, sobre a possibilidade de cobrança de ISS 

sobre leasing mercantil, exclusivamente por meio de consulta realizada ao Banco Central do 

                                                           
verificação da cláusula optativa, é que constitui a substância da prestação do serviço a que se propõe 

a empresa, e pela qual a sua atividade se torna específica e significativa do ponto de vista fiscal”. (STF, 

Inteiro Teor do RE n.º 106.047/SP, Rel Min. Rafael Mayer, Primeira Turma, 19/11/1985, DJ 13/12/1985, p. 

10-11, grifo nosso). 
165 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. 

OPERAÇÃO DE LEASING FINANCEIRO. ARTIGO 156, III, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. O 

arrendamento mercantil compreende três modalidades, [i] o leasing operacional, [ii] o leasing financeiro e 

[iii] o chamado lease-back. No primeiro caso há locação, nos outros dois, serviço. A lei complementar não 

define o que é serviço, apenas o declara, para os fins do inciso III do artigo 156 da Constituição. Não o 

inventa, simplesmente descobre o que é serviço para os efeitos do inciso III do artigo 156 da Constituição. 

No arrendamento mercantil (leasing financeiro), contrato autônomo que não é misto, o núcleo é o 

financiamento, não uma prestação de dar. E financiamento é serviço, sobre o qual o ISS pode incidir, 

resultando irrelevante a existência de uma compra nas hipóteses do leasing financeiro e do lease-back. 

Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, RE n.º 592.905-SC, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal 

Pleno, j. 02/12/2009, DJe 05/03/2010).  
166 “Em síntese, há serviços, para os efeitos do inciso III do artigo 156 da Constituição, que, por serem de 

qualquer natureza, não consubstanciam típicas obrigações de fazer. Raciocínio adverso a este conduziria 

à afirmação de que haveria serviço apenas nas prestações de fazer, nos termos do que define o direito privado. 

Note-se, contudo, que afirmação como tal faz tábula rasa da expressão ‘de qualquer natureza’, afirmada do 

texto da Constituição. Não me excedo em lembrar que toda atividade de dar consubstancia também um fazer 

e há inúmeras atividades de fazer que envolvem um dar. 

A lei complementar não define o que é serviço, apenas o declara, para os fins do inciso III do artigo 156 da 

Constituição. Não o inventa, simplesmente descobre o que é serviço para os efeitos do inciso III do artigo 

156 da Constituição. No arrendamento mercantil (leasing financeiro), contrato autônomo que não é 

contrato misto, o núcleo é o financiamento, não uma prestação de dar. E financiamento é serviço, sobre 

o qual o ISS pode incidir, resultando irrelevante a existência de uma compra nas hipóteses do leasing 

financeiro e do lease-back”. (STF, RE 592.905-SC, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, 02/12/2009, DJe 

05/03/2010, p. 12, grifo nosso). 
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Brasil, que se manifestou pela possibilidade dessa tributação pelos Municípios brasileiros167. 

Já o Ministro Ricardo Lewandowski construiu seu voto sob o argumento de que a capacidade 

contributiva demonstrada pela atividade de arrendamento mercantil deve ser alcançada por 

alguma forma de tributação, ainda que o constituinte originário a tenha mantido no campo 

da não incidência tributária168.  

 Nota-se incoerência também no voto do Ministro Cezar Peluso, ao afirmar que o 

mundo moderno não mais se divide apenas nas categorias de “obrigação de dar” e de 

“obrigação de fazer” do direito romano, como comprovariam as complexidades do contrato 

de arrendamento mercantil, ao mesmo tempo em que simplifica esse contrato ao 

enquadramento na categoria de “obrigação de fazer” ou de “prestação de serviço”. Por fim, 

resta coerente ao menos o voto do Ministro Marco Aurélio, que resgata e aplica, à análise do 

arrendamento mercantil, os mesmos argumentos utilizados nos julgamentos sobre a 

inconstitucionalidade da cobrança de ISS sobre locação de bens móveis169. 

                                                           
167 “Tive a preocupação de consultar o Banco Central do Brasil. Por que tive essa preocupação? Porque temos, 

no artigo 48 da Constituição, a seguinte competência dada ao Congresso Nacional: 

‘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: 

(...) 

XIII – matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações;’ 

É sabido que, por força do artigo 25 do ADCT, essas competências estão delegadas ao Conselho Monetário 

Nacional que legisla e, portanto, edita normas de caráter cogente, com efeito erga omnes, sobre esse tema. 

Enquanto não regulamentado o dispositivo do artigo 192 da Constituição Federal, restará em vigência, por 

força do artigo 25 do ADCT, as competências do Conselho Monetário Nacional. 

Procurei saber se havia alguma resolução do Conselho Monetário Nacional, através do Banco Central do 

Brasil, pois o Banco Central do Brasil é o órgão executivo do Conselho Monetário Nacional, e recebi 

informações por escrito, subscrita por Procuradores do Banco Central do Brasil, que apontam (leio 

literalmente a concussão): 

‘Os atos normativos editados pelo Conselho Monetário Nacional não estabelecem quaisquer restrições à 

cobrança do ISS sobre operações de arrendamento mercantil.’ 

Então, concluo que a Lei Complementar n.º 116 permite e autoriza os municípios a instituírem o ISS sobre o 

arrendamento mercantil. (...) 

E, tendo em vista que não há nenhum impedimento, por outro ato normativo do Conselho Monetário Nacional 

a essa tributação no tocante às operações financeiras, acompanho os votos já proferidos pelo Plenário”. (STF, 

RE 592.905-SC, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, 02/12/2009, DJe 05/03/2010, p. 15-16, grifo 

do julgador). 
Observe-se a crítica da doutrina, adotada também neste trabalho, sobre o mencionado voto: 

“(...) Não se fez qualquer remissão aos arts. 146, I, e 154, I, da CF/1988, aparentemente considerados menos 

importantes que a afirmação de procuradores do BACEN de que não haveria atos infralegais dizendo ser 

vedada a pretensão fiscal dos Municípios”. (MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. Competência 

Tributária: entre a rigidez do sistema e a atualização interpretativa. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 119). 
168 “Entendo também que o contrato de leasing é um contrato complexo, em que predomina a prestação de 

serviço e, como tal, é tributável pelo ISS. Observo que os operadores de leasing estão no melhor mundo 

possível porque eles não pagam ISS, não pagam ICMS, não pagam IOF. Qual seria o tributo, então, que 

incidira sobre essa operação? Ele está indicado na lei complementar. E essa lei complementar, como 

demonstrado à saciedade, não conflita com a Constituição Federal. Assim, a meu ver, esse é o tributo que 

recai sobre tal tipo de operação”. (STF, RE 592905-SC, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, 02/12/2009, 

DJe 05/03/2010, p. 18). 
169 Merece maior atenção o voto do ilustre Ministro, em respeito à coerência do seu posicionamento: 
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 Com exceção da coerência mantida nos votos proferidos pelo Ministro Marco 

Aurélio, a análise dos julgados acima exposta não permite uma conclusão segura sobre o 

entendimento atual do Supremo Tribunal Federal a respeito da adoção de conceitos de 

Direito Privado na definição das materialidades tributáveis por meio de impostos. Por um 

lado, a publicação da súmula vinculante n.º 31 permite o entendimento de que o STF se 

posiciona no sentido de que a Constituição Federal utilizou conceitos e institutos do Direito 

Privado para atribuir competências tributárias aos diferentes entes federados e que as regras 

previstas para esses institutos na legislação civil guiam a sua definição mais precisa pela lei 

complementar, o que impede a ampliação indevida, pelo legislador infraconstitucional, do 

campo de atuação do Município com a cobrança de ISS, em razão da inclusão indevida de 

atividades que não correspondem àquele conceito civil de prestação de serviço. Por outro 

lado, mantêm-se a adoção, até os dias atuais, do entendimento de que, apesar de ser 

verdadeiro financiamento, a atividade de arrendamento mercantil pode ser definida como 

prestação de serviço e, como tal, ser tributada por meio do ISS, ainda que originalmente 

devesse estar inclusa no campo de atuação da União, mediante a cobrança do imposto sobre 

operações financeiras (IOF)170. 

 É possível afirmar, assim, que atualmente o Supremo Tribunal Federal não tem 

garantido a segurança jurídica aos contribuintes do Imposto sobre Serviços sobre o 

verdadeiro alcance da materialidade “prestação de serviços de qualquer natureza”, atribuída 

pelo art. 156, inciso III da Constituição Federal aos Municípios, e sua vinculação aos 

conceitos já consagrados no Direito Privado. Sob argumentos quase idênticos, a incidência 

                                                           
“Entendo que locação, gênero, não é serviço. Valho-me, em primeiro lugar, da regra constitucional. O 

tributo da competência dos municípios diz respeito a serviço prestado, ou seja, a desempenho de 

atividade, a obrigação de fazer e não de dar. (...) 

O que ocorre com essa espécie de arrendamento que é o leasing? Ocorre que o arrendador se obriga a entregar 

o bem e o arrendatário a proceder à entrega de parcelas, tendo em conta o aluguel – gênero – desse bem. 

Onde há prestação de serviços? Onde há preponderância da prestação de serviços? (...) 

O Plenário afrontou-se com certa situação que guarda semelhança absoluta com a espécie e concluiu pela 

inconstitucionalidade de norma. Assim o fez no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 116.121-3/SP, em 

11 de outubro de 2000. São passados, é certo, nove anos, mas não houve mudança substancial da Carta da 

República a ditar outra óptica. Houve mudança, sim, na composição do Supremo, mas o Direito posto 

continua o mesmo, não é outro. (...) 

Presidente, continuo acreditando que há distinção substancial entre locação – repito – gênero, apanhando 

o arrendamento mercantil e apanhando a espécie de arrendamento mercantil, que é o leasing, e a 

prestação de serviços. A arrendadora não presta serviços à arrendatária. O que faz é entregar um bem 

e, a partir dessa entrega, ter a contraprestação pela utilização do próprio bem móvel. 

Creio que a doutrina tributária não incidiu em equívoco, e o disse o Supremo no precedente referido, no que 

assentou não haver o núcleo, não haver na espécie, considerado o leasing, o fato gerador do tributo da 

competência dos municípios, que é o Imposto sobre Serviços. (...)”. (STF, RE 592.905-SC, Rel. Min. Eros 

Grau, Tribunal Pleno, 02/12/2009, DJe 05/03/2010, p. 21-23, grifo nosso). 
170 Constituição Federal. Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: (...) 

V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários; 
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do ISS é hoje vetada sobre a atividade de locação de bens móveis, mas é considerada 

constitucional em relação à atividade de arrendamento mercantil.  

 Possivelmente, o STF começará a aplicar, nos julgamentos futuros, um único 

entendimento sobre todas as atividades que destoem da natureza de prestação de serviço. 

Essa afirmação tem como fundamento a decisão pelo reconhecimento da Repercussão Geral 

no Recurso Extraordinário n.º 603.136/RJ, que tem como objeto a verificação da 

(in)constitucionalidade da incidência do ISS sobre os contratos de franquia, tendo em vista 

que, apesar de essa atividade estar expressamente prevista no item 17.08 da lista anexa à Lei 

Complementar n.º 116/2003, a atividade-fim desse contrato não é a prestação de serviço, o 

que impediria a cobrança de ISS. 

 Analisando o cenário atual da jurisprudência brasileira, continuar-se-á a defender, no 

presente trabalho, a necessidade de observância das regras previstas para o instituto da 

“prestação de serviço” no Direito Civil, visto que a Corte Judicial responsável por interpretar 

o texto constitucional brasileiro ainda não definiu posicionamento coerente e único a respeito 

dos limites do conceito de “prestação de serviços de qualquer natureza” para fins de cobrança 

de ISS. Apenas as regras previstas no Direito Civil permitem afirmar, com segurança, se 

houve ou não a subsunção de um fato jurídico concreto à norma de incidência do ISS. Esse 

entendimento será defendido nas seções seguintes, iniciando-se pela análise detalhada dos 

requisitos que a doutrina atual estipula para que certa atividade possa ser considerada como 

prestação de serviço tributável por meio do ISS.  

 

 

2.3. A prestação de serviço sujeita à incidência do ISS 

 

 Ao prever, em seu art. 156, inciso III, a competência dos Municípios e do Distrito 

Federal para instituir e cobrar imposto sobre “serviços de qualquer natureza, definidos em 

lei complementar”, a Constituição Federal de 1988 referiu-se às prestações de serviço que 

eram realizadas no território brasileiro conforme as regras estabelecidas pelo Direito Civil 

pátrio. Atribuiu-lhes, portanto, a competência para tributar a riqueza decorrente da realização 

de uma obrigação de fazer por um sujeito em benefício de outro, que tenha origem em um 

acordo voluntário (não uma relação hierárquica), regrado pelas normas de Direito Privado, 

não necessariamente formalizado, que obrigue o sujeito beneficiado a pagar contraprestação 

ao sujeito que prestou o serviço, conforme demonstram as análises construídas nas seções 

2.1.1 e 2.1.2 anteriores.  
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 A chamada “obrigação de fazer” corresponde a uma das características principais da 

prestação de serviço, destacada nos votos proferidos pelos Ministros do Supremo Tribunal 

Federal nos julgamentos analisados na seção 2.2 da primeira parte deste trabalho. Também 

entendida como a necessidade de realização de um “esforço humano a terceiros”, como bem 

destaca o professor Aires F. Barreto (2009)171. Esse esforço pode ser físico ou intelectual, e 

dele pode resultar um benefício material, como a confecção de uma peça de roupa específica 

pela prestação do serviço de costura, ou imaterial, como o aprendizado de uma língua 

estrangeira em decorrência da prestação de serviço educacional. Sem essa característica, 

portanto, não há que se falar em prestação de serviço e, muito menos, na concretização do 

fato imponível tributário do Imposto sobre Serviços. 

 Deve-se buscar na doutrina civilista o fundamento da distinção entre “obrigação de 

fazer” e “obrigação de dar”. Para tanto, utiliza-se primeiramente a definição do professor 

Silvio Rodrigues (2002), para quem: 

 

(...) Na obrigação de fazer o devedor se vincula a determinado 

comportamento, consistente em praticar um ato, ou realizar uma tarefa, 

donde decorre uma vantagem para o credor. Pode esta constar de um 

trabalho físico ou intelectual, como também da prática de um ato jurídico. 

(...) 

De certo modo se poderia dizer que, dentro da ideia de fazer, encontra-se 

a de dar, pois quem promete a entrega de determinada prestação está, em 

rigor, vinculando-se a fazer referida entrega. Mas as duas espécies de 

obrigações se distinguem sob outros ângulos, o principal dos quais é que 

na obrigação de dar existe uma prestação de coisa, enquanto na obrigação 

de fazer encontra-se uma prestação de fato. (RODRIGUES, Silvio. 2002, 

p. 31). 
 

 O professor Silvio de Salvo Venosa (2003) acrescenta que o momento da execução 

da obrigação também é um ponto que ajuda a diferenciar a “obrigação de fazer” da 

“obrigação de dar”: “As obrigações de dar autorizam, em geral, a execução coativa. As 

obrigações de fazer possuem apenas meios indiretos de execução coativa, por não 

permitirem a intervenção direta na esfera de atuação da pessoa do devedor, (...)” (VENOSA, 

Silvio de Salvo. 2003, p. 101). 

 Tendo como base as lições da doutrina especializada apresentadas acima, é possível 

delimitar com mais clareza tanto os dois campos de tributação que o constituinte de 1988 

elegeu quanto a repartição de suas competências entre entes federados diferentes: a prestação 

de serviços, consistente em típica obrigação de fazer, tributável pelos Municípios, e a 

                                                           
171 Cf. BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na Lei. 3 ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 35. 
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operação relativa à circulação de mercadoria, equivalente à obrigação de dar, tributável pelos 

Estados-membros172. Essa classificação deve ser aplicada para dirimir eventuais conflitos de 

competência entre esses dois tipos de entes federados distintos, quando ambos prevejam em 

lei a cobrança dos tributos de sua competência sobre o mesmo fato jurídico, quando, na 

verdade, apenas um deles poderá incidir sobre aquele fato jurídico, que corresponderá ao 

conceito de mercadoria ou ao conceito de prestação de serviço adotado pela Constituição 

Federal.  

 O surgimento de novos tipos de prestações de serviço e de mercadorias na realidade 

atual pode levar ao questionamento sobre a insuficiência da classificação dicotômica entre 

“obrigação de fazer” e “obrigação de dar” para a identificação tanto da natureza jurídica de 

um novo fato quanto do imposto que, consequentemente, pode incidir sobre esse novo fato. 

Contudo, este trabalho adota a posição de que é possível manter a distinção entre esses dois 

tipos de obrigação para fins de resolução do conflito entre a cobrança de ISS pelos 

Municípios ou de ICMS pelos Estados173. Esse posicionamento fundamenta-se na rigidez da 

repartição constitucional de competências tributárias e da utilização de conceitos jurídicos 

do Direito Privado na delimitação de cada uma dessas competências, conforme análise 

construída nos tópicos 1.2 e 1.3 desta primeira parte do trabalho.  

 Ainda que as relações contratuais tenham evoluído desde a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 até os dias atuais, os conceitos delimitados pelo constituinte 

para repartir as competências continuam os mesmos: prestação de serviço, como obrigação 

de fazer, e operação de circulação de mercadoria, como obrigação de dar, cabendo ao exegeta 

buscar, com cuidado e atenção, os elementos do fato jurídico em questão para determinar 

                                                           
172 Nas palavras do professor Jonathan Barros Vita, “a palavra serviços é delimitada/definida negativamente a 

partir da contraposição com outras classes constitucionalmente postas como industrialização, circulação, 

trabalho, operações, entre outras” (VITA, Jonathan Barros. O ISS e os Tratados Internacionais: 

Convergências Possíveis. In: DÁCOMO, Natalia De Nardi; MACEDO, Alberto (COORD.). ISS pelos 

Conselheiros Julgadores. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 206). 
173 Observe-se as conclusões da professora Simone Rodrigues Costa Barreto em recente estudo publicado sobre 

esse tema: 

“Em suma, acreditamos ser inexorável, diante da realidade atual, a mutação do conceito constitucional de 

mercadoria, para considerar mercadoria também os bens incorpóreos, ou virtuais, objeto de comércio. 

Contudo, esse novo conceito não pode ser manipulado de modo a alcançar fatos que não configurem uma 

operação de circulação de mercadorias. 

Deve-se ter em mente que (i) a mutação do conceito de mercadoria não atinge o verbo nuclear da 

materialidade do ICMS, de tal sorte que as operações relativas à circulação de outros bens não contemplados 

no conceito de mercadoria não estão sujeitas ao ICMS; (ii) não são todos os bens incorpóreos que serão 

atingidos pelo ICMS, mas tão somente os que forem postos no comércio; e (iii) a mutação do signo 

mercadoria não pode implicar a invasão da competência tributária alheia. É preciso distinguir entre o 

comércio de um bem incorpóreo e uma prestação de serviço, a fim de respeitar a competência tributária dos 

Estados, dos Municípios e, por derradeiro, do Distrito Federal”. (BARRETO, Simone Rodrigues Costa. 

Mutação do Conceito Constitucional de Mercadoria. São Paulo: Noeses, 2015, p. 176-177). 
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qual dessas duas situações prevalece e, consequentemente, afirmar se a competência para 

tributar esse fato jurídico pertence ao Município ou ao Estado. Até que seja realizada uma 

alteração expressa no texto constitucional, especificando que o conceito de “serviço”, para 

fins de cobrança de ISS, deverá conter outros elementos que não o de simples obrigação de 

fazer realizada em benefício de outra pessoa, sob condição onerosa, em regime de direito 

privado e sem subordinação, é essa distinção entre obrigação de fazer (materialidade do ISS) 

e obrigação de dar (materialidade do ICMS) que deverá ser considerada para fins de 

identificação de qual competência tributária poderá ser exercida sobre o fato jurídico em 

análise. 

 Portanto, deve-se considerar que, se determinado fato jurídico não corresponder a 

uma obrigação de fazer, a lei do Município em cujo território ele se concretizar não poderá 

caracterizá-lo como prestação de serviço, muito menos, como fato imponível tributário do 

Imposto sobre Serviços. Contudo, a correspondência a uma obrigação de fazer também não 

é suficiente para a caracterização daquele fato jurídico como prestação de serviço tributável 

por meio do ISS. Para figurar a hipótese para incidência do Imposto sobre Serviços, é 

necessário que o fato apresente características adicionais levantadas pela doutrina tributária. 

 Observe-se, incialmente, a definição de serviço tributável pelos Município proposta 

pelo professor Aires F. Barreto: “o desempenho de atividade economicamente apreciável, 

sem subordinação, produtiva de utilidade para outrem, sob regime de direito privado, com 

fito de remuneração, não compreendido na competência de outra esfera de governo” (2009, 

p. 35). Compõem essa definição diferentes elementos, que merecem descrição individual e 

detalhada para que possam ser aplicados na solução de possíveis dúvidas sobre a 

caracterização de determinado fato jurídico como hipótese de incidência do ISS. 

 Primeiramente, então, para que seja considerado como prestação de serviço 

alcançável pelos Municípios por meio do ISS, o fato jurídico deve equivaler à manifestação 

de um esforço humano realizado por uma pessoa, seja física ou jurídica, em favor de outra 

pessoa, que também pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Sendo um fato jurídico 

decorrente de um contrato bilateral de prestação de serviço, sempre deve haver dois sujeitos 

envolvidos em sua ocorrência: um na qualidade de prestador do serviço e outro, diverso do 

primeiro, atuando na posição de tomador desse serviço.  

 A realização de uma atividade por um sujeito em seu próprio favor não se caracteriza 

como prestação do serviço, pois a realização de um esforço físico em benefício do mesmo 

sujeito que o realizou não decorre do cumprimento de um contrato bilateral formalizado 

entre quem prestou e quem recebeu o serviço, mas sim de um de ato unilateral de vontade. 
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É o que se verifica, por exemplo, quando uma empresa de construção civil constrói um 

edifício comercial em um terreno que pertence à própria empresa, tendo como finalidade a 

construção de escritórios onde serão exercidas as atividades-meio de apoio à execução da 

atividade-fim daquela empresa, que é a construção civil. Nesse caso, não há que se falar em 

incidência do ISS sobre a execução dessa atividade humana, da qual resultará a construção 

do edifício, pois ela foi executada de forma unilateral por uma empresa em seu próprio 

benefício.174 Em síntese, para que haja prestação de serviço, é essencial que o tomador do 

serviço seja pessoa diferente daquela que o presta, visto que, lembrando as lições de Marçal 

Justen Filho, “prestação de atividade em benefício próprio não exterioriza riqueza, nem 

capacidade contributiva. É um evento não-quantificável nem dimensionável sob esse 

ângulo” (1985, p. 78). 

 Para que seja possível caracterizar um fato jurídico como prestação de serviço 

tributável por meio do ISS, é necessário um conteúdo econômico atrelado ao esforço físico 

ou mental realizado pelo prestador em benefício de um tomador que o contratou, 

                                                           
174 Observe-se ementa do julgamento proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça sobre 

situação semelhante ao exemplo citado: 

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA DIRETA. 

CONSTRUÇÃO FEITA PELO INCORPORADOR EM TERRENO PRÓPRIO, POR SUA CONTA E 

RISCO. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A TERCEIRO. 

1. A incorporação imobiliária é um negócio jurídico que, nos termos previstos no parágrafo único do art. 28 

da Lei 4.591/64, tem por finalidade promover e realizar a construção, para alienação total ou parcial, de 

edificações compostas de unidades autônomas. 

2. Consoante disciplina o art. 48 da Lei 4.591/64, a incorporação poderá adotar um dos seguintes regimes de 

construção: (a) por empreitada, a preço fixo, ou reajustável por índices previamente determinados (Lei 

4.591/64, art. 55); (b) por administração ou "a preço de custo" (Lei 4.591/64, art. 58); ou (c) diretamente, por 

contratação direta entre os adquirentes e o construtor (Lei 4.591/64, art. 41). 

3. Nos dois primeiros regimes, a construção é contratada pelo incorporador ou pelo condomínio de 

adquirentes, mediante a celebração de um contrato de prestação de serviços, em que aqueles figuram como 

tomadores, sendo o construtor um típico prestador de serviços. Nessas hipóteses, em razão de o serviço 

prestado estar perfeitamente caracterizado no contrato, o exercício da atividade enquadra-se no item 32 da 

Lista de Serviços, configurando situação passível de incidência do ISSQN. 

4. Na incorporação direta, por sua vez, o incorporador constrói em terreno próprio, por sua conta e 

risco, realizando a venda das unidades autônomas por "preço global", compreensivo da cota de terreno 

e construção. Ele assume o risco da construção, obrigando-se a entregá-la pronta e averbada no 

Registro de Imóveis. Já o adquirente tem em vista a aquisição da propriedade de unidade imobiliária, 

devidamente individualizada, e, para isso, paga o preço acordado em parcelas. 

5. Como a sua finalidade é a venda de unidades imobiliárias futuras, concluídas, conforme previamente 

acertado no contrato de promessa de compra e venda, a construção é simples meio para atingir-se o 

objetivo final da incorporação direta; o incorporador não presta serviço de "construção civil" ao 

adquirente, mas para si próprio. 

6. Logo, não cabe a incidência de ISSQN na incorporação direta, já que o alvo desse imposto é atividade 

humana prestada em favor de terceiros como fim ou objeto; tributa-se o serviço-fim, nunca o serviço-

meio, realizado para alcançar determinada finalidade. As etapas intermediárias são realizadas em 

benefício do próprio prestador, para que atinja o objetivo final, não podendo, assim, serem tidas como 

fatos geradores da exação. 

7. Recurso especial não provido”. (STJ, REsp n.º 1.166.039/RN, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, 

j.01/06/2010, DJe 11/06/2010, grifo nosso). 
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independentemente da obtenção ou não de lucro, pelo prestador, com a execução do objeto 

desse contrato. Um serviço realizado sem qualquer intuito econômico não pode ser 

considerado como prestação de serviço tributável por meio do ISS, como é o caso do serviço 

realizado em favor de um familiar que dele necessite. Ainda que, nesses casos, haja uma 

relação bilateral, de um sujeito realizando um esforço em benefício de outra pessoa, não há 

remuneração pelo benefício recebido. A existência do pagamento dessa contraprestação, 

realizado em dinheiro ou alguma espécie que represente a quantia contratada, é essencial 

para que haja riqueza envolvida nesse fato jurídico, elemento que permitirá a sua tributação. 

 A obtenção de lucro pelo prestador com a execução de determinado serviço não é 

requisito para a incidência da norma jurídica de cobrança do ISS sobre essa prestação de 

serviço, pois a Constituição Federal não atribuiu aos Municípios e ao Distrito Federal a 

competência para tributar a “prestação de serviços lucrativa”, e sim a “prestação de serviços 

de qualquer natureza”. Importa para fins tributários que o prestador de serviços tenha o 

direito de receber determinada quantia pecuniária do seu tomador, como contraprestação 

pela obrigação de fazer executada em seu favor. Entretanto, não há, na legislação tributária, 

normas que prescrevam a obrigatoriedade de o valor dessa contraprestação ser estabelecido 

pelo prestador do serviço com a consideração de uma margem de lucro acrescida ao valor 

dos custos e das despesas tidas para a execução daquele serviço. Caso o prestador estabeleça, 

como preço do seu serviço, um valor inferior aos próprios custos e despesas para a sua 

execução, essa prestação continuará a ser considerada onerosa para o seu tomador e, 

portanto, estará sujeita à incidência do ISS175.  

 Tampouco prejudicará a incidência tributária sobre a prestação de serviço o fato de 

o seu tomador não cumprir com sua obrigação de pagar a contraprestação pecuniária 

acordada previamente com o seu prestador. Ainda que o tomador do serviço seja 

inadimplente, a obrigação de fazer foi executada pelo prestador em razão de um contrato 

oneroso, no qual foi estabelecido o pagamento de uma contraprestação pelo tomador em 

razão do seu cumprimento. Caberá a esse prestador utilizar os meios legais previstos no 

direito positivo para buscar o recebimento do preço cobrado pelo seu serviço, o que não 

                                                           
175 Nesse sentido estão as lições de Aires F. Barreto: “Lucratividade é alcançada pelo imposto sobre a renda, 

mas nunca pelo imposto municipal. Para os efeitos de ISS é absolutamente irrelevante se o prestador tem, ou 

não, lucro. O que importa é ter havido prestação de serviços. Se dela decorre, ou não, lucro para o prestador 

é circunstância de nenhum relevo para a incidência do imposto. A indagação a ser feita é se houve, ou não, 

efetiva prestação de serviço. Se a resposta for afirmativa, pouco importa se dela resultou lucro.” (BARRETO, 

Aires F. ISS na Constituição e na lei. 3 ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 304-305). 
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prejudicará o direito do Fisco Municipal de já exigir o pagamento do ISS sobre esse valor, 

tão logo o fato jurídico da prestação de serviço esteja concretizado.  

 Conforme já mencionado na análise dos requisitos anteriores, para que uma prestação 

de serviço possa ser tributada por meio do ISS também é necessário que seja executada em 

caráter negocial ou em decorrência de oferta posta em comércio. Ainda que se constate a 

realização de um esforço com conteúdo econômico por um sujeito em benefício de outro, 

aquele que prestou esse serviço deve atuar em caráter profissional ou com constante intuito 

negocial na realização dessa atividade. Trata-se da característica da habitualidade, da prática 

frequente e reiterada de várias prestações de serviço pelo mesmo sujeito176, mencionada por 

Bernardo Ribeiro de Moraes: 

 

O elemento habitualidade é essencial para a concretização do fato 

imponível do ISS. Tal elemento deve ser levado em conta no exame da 

incidência do tributo. Esta exige prestação de serviço habitual, reiterada, 

com ideia de atividade permanente, sistemática, de reprodução continuada. 

A reiteração das operações constitui parte integrante do ciclo orgânico da 

atividade. (MORAES, Bernardo Ribeiro. 1978, p. 119). 

 

 A característica da habitualidade está ligada à prestação de serviço realizada em razão 

de contrato celebrado entre prestador e tomador do serviço sob regime de direito privado, 

em conformidade com as regras prescritas pelo Código Civil ou por legislação específica, a 

depender da natureza do serviço a ser prestado, como mencionado anteriormente na seção 

2.1.2 deste trabalho. Deve haver, de forma concomitante, um sujeito que oferte, no mercado, 

a atividade de prestação de determinado serviço e outro sujeito que busque por alguém que 

possa executar essa prestação. No encontro de ambos, deve ser celebrado, de forma 

voluntária, contrato de prestação de serviço para ser executado conforme detalhes que 

prestador e tomador possam livremente acordar, com a estipulação da execução do serviço 

pelo prestador e do pagamento de contraprestação pelo tomador. 

                                                           
176 Observe-se ementa de julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que se 

decidiu que, pelo fato de a pessoa jurídica não realizar eventos com habitualidade, mas apenas de forma 

esporádica com o intuito de angariar fundos para a sua própria manutenção, não ficou caracterizada a 

prestação de serviços de diversão, que levaria à cobrança do ISS: 

EMBARGOS INFRINGENTES – ISS - Incidência sobre a realização de bailes por Clube recreativo - 

Entidade associativa, sem fíns lucrativos - Situação fática que não a caracteriza como empresa lucrativa - 

Sazonalidade das festas, que não se mostram habituais como no caso de estabelecimentos prestadores de 

serviços dançantes que vendem a diversão - Não reconhecimento como sujeito passivo da obrigação fiscal, 

nos termos do artigo 8°, do Decreto-Lel n° 406/68 - Embargos rejeitados, por maioria”. (TJSP, Embargos 

Infringentes n.º 706.796-5/01, 1º Grupo de Câmaras Extraordinárias do Primeiro Tribunal de Alçada Civil, j. 

12/08/1998). 
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 Para que possa ser tributada por meio do ISS, a prestação de serviço deve acontecer 

sob a égide do Direito Privado, visto que pessoas jurídicas de direito público também podem 

realizar prestações de serviço em benefício de pessoas físicas ou jurídicas. Algumas dessas 

prestações são realizadas de forma geral e universal a todos os indivíduos de determinada 

comunidade; é o caso, por exemplo, do serviço de segurança pública prestado pela Secretaria 

de Segurança Pública de um Estado. Diferentemente, há outros serviços públicos que são 

prestados apenas a determinados indivíduos que deles necessitem, como é o caso do serviço 

de expedição de passaportes. No primeiro caso, o custo para a prestação daqueles serviços é 

financiado pelos valores arrecadados com a cobrança de impostos, enquanto que, no 

segundo, cabe a cada sujeito o ressarcimento, aos cofres públicos, do custo do serviço 

específico e divisível que foi prestado em seu favor por meio do pagamento de tributo da 

espécie taxa. 

 Ainda que o pagamento de impostos e de taxas, pelos indivíduos tomadores de 

serviços públicos, indique a presença de onerosidade nas prestações de serviços públicos, 

não se pode esquecer a regra de imunidade recíproca, prevista no art. 150, inciso VI, alínea 

“a” da Constituição Federal. Nesse caso específico, como verdadeira limitação ao poder de 

tributar dos entes federados, a regra de imunidade recíproca retira do campo da incidência 

do Imposto sobre Serviços as prestações de serviços realizadas por entes públicos, ainda que 

esses recebam o pagamento de contraprestação pecuniária pela execução dessas atividades, 

conforme explorado anteriormente na seção 2.1.2 deste trabalho. Para reforçar a 

impossibilidade de caracterização da prestação de serviço sob o regime de direito público 

como fato jurídico tributável por meio do ISS, deve-se considerar a falta de voluntariedade 

no estabelecimento da relação entre o poder público, como prestador de serviço, e os 

cidadãos, como seus tomadores. 

 Para a caracterização de um fato jurídico como prestação de serviço sujeita à 

cobrança do ISS, é necessário também que a sua execução se dê sem qualquer subordinação 

entre as partes. Tanto prestador quanto tomador devem estar livres para celebrar, entre si, o 

contrato de prestação de serviço nos moldes que melhor atendam aos interesses de cada um, 

visto que havendo hierarquia entre o tomador do serviço e o sujeito que o executa, será 

provável que exista relação de emprego entre eles, com o tomador na posição de empregador 

que tem o prestador como seu empregado. Nesse caso, como já mencionado anteriormente 

também na seção 2.1.2 deste trabalho, a prestação de serviço será executada pelo empregado 

em nome do próprio empregador que se beneficia dessa prestação, prejudicando, assim, a 

característica da bilateralidade necessária à prestação de serviço tributável por meio do ISS. 
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Na existência de uma relação de emprego, como bem lembra o professor Marçal Justen 

Filho, “o empregado presta serviços ao empregador sob um regime jurídico que, 

externamente, não permite distinguir a atividade de um ou de outro. Ao externo, a atividade 

do empregado é atividade do empregador, exatamente porque desempenhada com carência 

de autonomia e sob o império daquele” (1985, p. 81). 

 Também é necessário, para caracterizar uma prestação de serviço tributável por meio 

do ISS, que a sua concretização se dê como um esforço físico ou mental realizado por parte 

do prestador e que tenha como resultado uma utilidade material ou imaterial para o tomador 

desse serviço. Como bem explica o professor Aires F. Barreto 

 

(...) o comportamento do prestador tende a suprir ou preencher uma 

carência, deficiência, lacuna ou falta sentida pelo destinatário. O 

comportamento vem produzir a utilidade carente. Tal utilidade pode ser 

material ou não. A circunstância do resultado do comportamento ser 

material ou imaterial é irrelevante. O que importa é ter sido obtido como 

fruto do esforço humano de alguém. (BARRETO, Aires F. 2009, p. 36). 

 

 Por fim, é importante considerar a característica da efetividade da prestação do 

serviço, posta pelo professor Bernardo Ribeiro de Moraes (1978)177, para que possa haver a 

incidência do ISS. A simples celebração de um contrato oneroso e bilateral entre partes 

autônomas não é o suficiente para que o Município possa exercer a sua competência de 

cobrar o ISS do prestador. Apenas a efetiva concretização da prestação do serviço contratado 

permite sua tributação. Para o professor MARÇAL JUSTEN FILHO (1985)178, o núcleo da 

hipótese de incidência do ISS não é o negócio jurídico do qual decorre a prestação de serviço, 

mas as condições em que a atividade de prestação de serviço foi realizada. 

 

 

                                                           
177 “No caso do ISS, o legislador, ao escolher, como hipótese de incidência, a ‘prestação de serviço’, teve em 

mira um pressuposto de fato de conteúdo econômico. Tanto é verdade que foi ver um preço na prestação de 

serviço, escolhendo-o como base de cálculo do ISS. Ora, a prestação de serviço em potência, sem efetivação, 

não constitui atividade econômica e, portanto, não tem preço e nem poderia servir de hipótese de incidência 

de nenhum imposto”. (MORAES, Bernardo Ribeiro de. Doutrina e prática do Imposto sobre Serviços. 1 

ed. 2 tir. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1978, p. 114). 
178 “Esse entendimento até justifica ter a Constituição utilizado exclusivamente a expressão ‘serviço’, pondo, 

assim, destaque na atividade material que nele consiste e, não, na sua causa jurídica. Um enfoque vernacular 

ressalta que a vontade da Constituição é a de atribuir ao Município competência para tributar o serviço (a 

prestação do serviço), e, não, o negócio jurídico pelo qual alguém se obriga à prestação de serviço”. (JUSTEN 

FILHO, Marçal. O Imposto sobre Serviços na Constituição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

1985, p. 85). 
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2.4. A incidência do ISS sobre a realização conjunta de obrigação de dar e obrigação 

de fazer 

 

 Na análise do critério material da regra-matriz de incidência do Imposto sobre 

Serviços, deve-se considerar ainda as situações em que o sujeito, além de realizar alguma 

atividade em benefício de outro sujeito, também lhe entrega alguma mercadoria. Nessas 

situações, uma obrigação de fazer e uma obrigação de dar são concretizadas de forma 

simultânea. Essa hipótese já foi prevista pelo próprio constituinte originário, na delimitação 

da competência atribuída aos Estados e ao Distrito Federal para tributar as operações 

relativas à circulação de mercadorias. Em seu art. 155, §2º, inciso IX, alínea “b”, a 

Constituição Federal179 prescreveu que, nos casos em que mercadorias forem fornecidas 

juntamente com serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios, o 

ICMS deve incidir sobre o valor total cobrado pela realização dessa operação. 

 Por sua vez, o legislador complementar, exercendo sua função de dirimir eventuais 

conflitos de competências entre entes tributantes180, prescreveu, no §2º do art. 1º da Lei 

Complementar n.º 116/2003181, que sempre haverá incidência do ISS sobre as prestações de 

serviço previstas na lista anexa desse documento normativo e, portanto, compreendidas na 

competência tributária municipal, ainda que nelas esteja envolvido o fornecimento de 

mercadorias. Contudo, em alguns casos expressamente previstos nessa mesma lista, como é 

o caso do serviço de hospedagem (item 9.01), haverá a incidência do ICMS sobre o valor da 

mercadoria oferecida (a refeição consumida pelo hóspede, por exemplo) e a incidência do 

ISS apenas sobre o valor do serviço prestado. 

 O que se verifica neste momento, portanto, é a existência de algumas regras distintas 

no ordenamento jurídico vigente que atuam na definição da competência tributária dos 

                                                           
179 Constituição Federal. Art. 155. (...) 

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

IX - incidirá também: (...) 

b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos 

na competência tributária dos Municípios; 
180 Conforme análise construída na seção 1.4.2 da primeira parte deste trabalho. 
181 Lei Complementar n.º 116/2003. Art. 1.º (...) 

§2º Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao 

Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de 

mercadorias. 
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Estados e na dos Municípios em situações que envolvam a realização concomitante de 

obrigações de dar e de fazer. São elas182: 

(i) a ocorrência de operação relativa à circulação de mercadoria, sem que haja a 

prestação de qualquer serviço, é fato imponível tributário do ICMS, de competência 

estadual; 

(ii) a realização de prestação de serviço previsto na lista anexa à Lei Complementar 

n.º 116/2003, sem que haja fornecimento de mercadoria, é fato imponível tributário 

do ISS, de competência municipal; 

(iii) a concretização de prestação de serviço prevista sem qualquer ressalva na lista 

anexa à Lei Complementar n.º 116/2003 e com o fornecimento concomitante de 

mercadoria está sujeita à cobrança do ISS pelos Municípios; 

(iv) a prestação de serviço realizada com fornecimento de mercadoria e com ressalva 

expressamente prevista na lista anexa à Lei Complementar n.º 116/2003 revela a 

ocorrência de dois fatos imponíveis tributários: a prestação de serviço, tributada pelo 

ISS, e o fornecimento de mercadoria, tributado pelo ICMS183; 

(v) a realização de prestação de serviço não prevista na lista anexa à Lei 

Complementar n.º 116/2003 com o fornecimento concomitante de mercadoria é 

tributada de forma integral pelos Estados, com a cobrança do ICMS. 

A verificação de qual dessas hipóteses corresponde a cada fato ocorrido no mundo 

real depende sempre da análise da atividade-fim colocada como objetivo do contrato 

                                                           
182 Observe-se a ementa do julgamento proferido pelo STJ no REsp n.º 1.092.206/SP e reproduzida na nota de 

rodapé n.º 190 deste trabalho. Nele, são citadas as três últimas regras citadas acima, às quais se acrescentam 

as regras aplicáveis em situações que não geram conflitos (operação de circulação de mercadoria isolada ou 

prestação de serviço isolada). 
183 O seguinte julgamento do STJ é exemplo dessa situação: 

“TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES MISTAS. ICMS. ISS. CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA. SERVIÇOS DE 

CONSERTO E MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS 

EMPREGADAS. ITEM 14.1 DA LEI COMPLEMENTAR 116/2203. EXCEÇÃO. 

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.092.206/SP, de relatoria do Min. Teori Albino 

Zavascki, submetido ao rito dos recursos repetitivos nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 

do STJ, consolidou entendimento segundo o qual sobre operações mistas, assim entendidas as que agregam 

mercadorias e serviços, incide o ISS sempre que o serviço agregado estiver compreendido na lista de que 

trata a LC 116/03, e incide ICMS sempre que o serviço agregado não estiver previsto na referida lista. 

2. Trata-se de empresa de prestação de serviço de conserto e manutenção de refrigeradores com 

fornecimento das peças empregadas.  

3. Hipótese prevista nos itens 69 do Decreto-Lei n. 406/68 e no item 14.1 da Lei Complementar n. 116/2003, 

com expressa exceção quanto ao fornecimento de peças, no qual incidirá ICMS. 

4. Incidência de ISS sobre os serviços de conserto e manutenção de refrigeradores e de ICMS sobre o 

fornecimento de peças, desde que a base de cálculo do imposto sobre circulação de mercadorias seja o 

valor referente a estas, evitando-se a bitributação. 

Recurso especial improvido”. 

(STJ, REsp 1.239.018/PR, Segunda Turma, Min. Rel. Humberto Martins, j. 05/05/2011, DJe 12/05/2011, 

grifo nosso). 
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celebrado entre as partes envolvidas na ocorrência desse fato. É necessário analisar se o 

sujeito que recebeu a prestação de serviço cumulada com o fornecimento da mercadoria teve 

como principal objetivo a execução daquele serviço ou o recebimento daquela mercadoria, 

para que se possa definir, em conjunto com as regras acima expostas, se a competência para 

tributar esse fato caberá ao Estado ou ao Município onde esse fato jurídico ocorreu. 

O Supremo Tribunal Federal adotou a posição de verificar a atividade-fim contratada 

pelo tomador do serviço no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 4.389/DF, em que se analisou a natureza jurídica do fato consistente 

na produção de embalagens sob encomenda para uso posterior no acondicionamento de 

produtos e, como consequência, identificou-se o ente federado competente para tributá-lo. 

A questão que se colocava é se, nesse caso, o objeto contratado seria a prestação do serviço 

gráfico na composição das embalagens184 ou a entrega das embalagens como mercadoria. 

 O resultado desse julgamento foi a decisão de que não há incidência do ISS nesse 

tipo de situação, conhecida como “operação de industrialização por encomenda”, e sim do 

ICMS185. Entre os argumentos utilizados pelos Ministros do Egrégio Tribunal naquele 

julgamento, destaca-se primeiramente o da Ministra Ellen Gracie, no sentido da necessidade 

de se analisar a atividade-fim contratada pelas partes envolvidas nesse processo de produção 

de embalagens sob encomenda, que seria a própria aquisição da embalagem produzida186.

                                                           
184 Lei Complementar n.º 116/2003. Lista anexa – item 13.05. Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, 

zincografia, litografia, fotolitografia. 
185 Ementa: “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO ENTRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 

QUALQUER NATUREZA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS 

E DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E 

INTERESTADUAL. PRODUÇÃO DE EMBALAGENS SOB ENCOMENDA PARA POSTERIOR 

INDUSTRIALIZAÇÃO (SERVIÇOS GRÁFICOS). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

AJUIZADA PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AO O ART. 1º, CAPUT E § 2º, DA LEI 

COMPLEMENTAR 116/2003 E O SUBITEM 13.05 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA. FIXAÇÃO DA 

INCIDÊNCIA DO ICMS E NÃO DO ISS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. Até o julgamento final e 

com eficácia apenas para o futuro (ex nunc), concede-se medida cautelar para interpretar o art. 1º, caput e § 

2º, da Lei Complementar 116/2003 e o subitem 13.05 da lista de serviços anexa, para reconhecer que o ISS 

não incide sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à integração ou 

utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de circulação de mercadoria. Presentes os 

requisitos constitucionais e legais, incidirá o ICMS”. (STF, ADI 4389 MC/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. 

Joaquim Barbosa, 13/04/2011, DJe 25/05/2011). 
186 “(...) No caso dos autos, o objeto principal do contrato é a produção e a entrega de embalagens. Este 

o fim colimado. Por certo que as embalagens devem ter tais ou quais características e que sua produção seja 

feita sob encomenda, para acondicionamento dos produtos do contratante, contendo a impressão da marca e 

demais informações necessárias ou úteis. Mas o objetivo final é a produção e a circulação das embalagens 

como um todo, em grande número, para utilização pela contratante em seu próprio processo produtivo. 
Podemos ter uma embalagem sem qualquer impressão e não deixará de ser uma embalagem, capaz de 

acondicionar mercadorias, protegendo-as e facilitando seu transporte. Mas a impressão em um material 

incapaz de acondicionar uma mercadoria não é uma embalagem. 

A atividade de impressão de marca e informações na embalagem não constitui senão uma das etapas 

do processo produtivo e sequer pode ser considerada como das mais importantes. De nada adianta à 

indústria compradora das embalagens que delas constem as inscrições necessárias, se forem entregues em 



114 

 

 Também merece atenção parte do voto da Ministra Cármem Lúcia, em que se verifica 

o entendimento de que a composição gráfica da embalagem é mera atividade-meio 

necessária para a conclusão da atividade-fim tal como contratada187: a produção de 

determinado número de embalagens (mercadorias), em formato específico e com dizeres 

selecionados188.  

 Observe-se que o entendimento adotado pelo STF no julgamento da natureza jurídica 

da produção de embalagens sob encomenda não tem como foco a análise do fato de a 

atividade ter sido realizada “sob encomenda”, o que poderia caracterizar a preponderância 

de uma obrigação de fazer. O que deve prevalecer, na verdade, é o objeto da encomenda e 

se a atividade que prepondera na sua satisfação é a obrigação de fazer ou a obrigação de dar. 

 O entendimento pela apuração da atividade-fim buscada pela contratante e realizada 

pela contratada tem sido adotado nos julgamentos posteriores do STF189 e também do 

                                                           
dimensões inadequadas ao produto que nelas será acondicionado, se o material não for apropriado à sua 

proteção ou conservação, se não tiver a resistência necessária para o empilhamento e transporte pretendidos. 

(...) 

Conclui-se, pois, que a compra de embalagens, ainda que mediante encomenda, não constitui sequer 

operação mista, não se sujeitando à incidência do ISS”. (STF. ADI 4389/MC – DF. Tribunal Pleno. Rel. 

Min. Joaquim Barbosa. j. 13/04/2011, DJe 25/05/2011, p. 18-19, grifo nosso). 
187 É oportuno esclarecer os significados com os quais as expressões “atividade-meio” e “atividade-fim” são 

empregadas neste trabalho e nos julgamentos que nele estão citados. Para tanto, utiliza-se mais uma vez a 

doutrina do professor AIRES F. BARRETO: “É preciso discernir, concretamente, essas situações: (a) as 

atividades desenvolvidas como requisito ou condição para a produção de outra utilidade qualquer são sempre 

ações-meio; (b) essas mesmas ações ou atividades, todavia, consistirão no fim ou objeto, quando, em si 

mesmas, isoladamente consideradas, refletirem, elas próprias, a utilidade colocada à disposição de outrem”. 

(BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na lei. 3 ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 375, grifo do autor). 

Refere-se, respectivamente, à atividade-meio e à atividade-fim. 
188 “(...) A embalagem utilizada no processo de industrialização de outra mercadoria tem sua importância 

avaliada mais pela capacidade de acondicionar adequadamente o produto final do que pelo trabalho gráfico. 

A Indústria contrata o serviço gráfico (ou realiza ela mesmo esse serviço) não como um fim em si mesmo, 

mas apenas como mais um elemento que integrará o seu produto final. 

Para a composição gráfica prevista no subitem 13.05 da lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003 

servir como fato gerador do Imposto sobre Serviços é preciso que o serviço seja prestado tendo como 

objeto a arte presente no trabalho gráfico.  

Não é possível desconsiderar totalmente a arte estampada na embalagem, dada a importância publicitária 

nela presente, todavia esse trabalho artístico constitui fato gerador de Imposto sobre Serviços no 

momento em que a Indústria contratou uma prestadora de serviço para desenvolver a estampa, 

quando então o mais importante na operação era o bem incorpóreo. 

Na composição gráfica da arte feita de forma mecânica e industrializada na embalagem já não tem mais tanta 

relevância o serviço artístico, mas a adequação da embalagem ao produto que resultará da cadeia industrial, 

ou seja, mero insumo”. (STF. ADI 4389/MC – DF. Tribunal Pleno. Rel. Min. Joaquim Barbosa. 13/04/2011, 

DJe 25/05/2011, p. 30-31, grifo nosso). 
189 Observe-se ementa de julgamento recente do Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria: 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. ETAPA INTERMEDIÁRIA DA CADEIA DE 

PRODUÇÃO. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ATESTADAS PELA ORIGEM. INOCORRÊNCIA DA 

MATERIALIDADE ATRIBUÍDA AO ISSQN. Nas hipóteses de conflito entre os fatos imponíveis do ICMS 

e do ISS, não se pode desconsiderar o papel da atividade exercida no contexto de todo o ciclo produtivo. Sob 

tal perspectiva, cabe ao intérprete perquirir se o sujeito passivo presta um serviço marcado por um 

talento humano específico e voltado ao destinatário final, ou desempenha atividade essencialmente 

industrial, que constitui apenas mais uma etapa dentro da cadeia de circulação. Perfilhando esta diretriz, 
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Superior Tribunal de Justiça. A aplicação desse entendimento na questão da industrialização 

de embalagens gráficas sob encomenda inclusive já foi objeto de Recurso Repetitivo julgado 

pelo STJ190. Desse último órgão, ainda, reproduz-se, abaixo, o acórdão resultante do 

julgamento do Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recuso 

Especial 103409/RS, em que também foi analisada a diferença entre a industrialização de 

embalagens sob encomenda e a prestação de serviços gráficos: 

 

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO 

GRÁFICA. CONFECÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS 

PERSONALIZADOS E SOB ENCOMENDA. NÃO INCIDÊNCIA DE 

ICMS. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF NA 

MEDIDA CAUTELAR NA ADI 4389. SITUAÇÕES FÁTICAS 

DISTINTAS. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. 

IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. 

(...) 

2. No julgamento da medida cautelar na ADI 4389, o STF reconheceu a 

não incidência do ISS sobre operações de industrialização por encomenda 

de embalagens destinadas à integração ou utilização direta em processo 

subsequente de industrialização ou de circulação de mercadoria. 

3. A incidência do ICMS só ocorrerá nos casos em que a produção de 

embalagens, etiquetas sob encomenda (personalizada) seja destinada 

a subsequente utilização em processo de industrialização ou posterior 

circulação de mercadoria, o que não é o caso dos autos. 

4. In casu, trata-se de produção de cartões magnéticos sob encomenda 

para uso próprio da empresa. No caso, a embargada atua como 

consumidora final, ou seja, tais cartões não irão fazer parte de futuro 

processo de industrialização ou comercialização. Incide, portanto, o 

                                                           
não é possível fazer incidir o ISS nas hipóteses em que a atividade exercida sobre o bem constitui mera etapa 

intermediária do processo produtivo. (...)”. (STF, ARE 839976 AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto 

Barroso, j. 10/02/2015, DJe 12/03/2015, grifo nosso). 
190 “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ENTRE 

ESTADOS E MUNICÍPIOS. ICMS E ISSQN. CRITÉRIOS. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. 

SÚMULA 156 DO STJ. 

1. Segundo decorre do sistema normativo específico (art. 155, II, §2º, IX, b e 156, III da CF, art. 2º, IV, da 

LC 87/96 e art. 1º, §2º, da LC 116/03), a delimitação dos campos de competência tributária entre Estados e 

Municípios, relativamente à incidência de ICMS e de ISSQN, está submetida aos seguintes critérios: (a) sobre 

operações de circulação de mercadoria e sobre serviços de transporte interestadual e internacional e de 

comunicações incide ICMS; (b) sobre operações de prestação de serviços compreendidos na lista de que trata 

a LC 116/03 (que sucedeu ao DL 406/68), incide ISSQN; e (c) sobre operações mistas, assim entendidas as 

que agregam mercadorias e serviços, incide o ISSQN sempre que o serviço agregado estiver compreendido 

na lista de que trata a LC 116/03 e incide ICMS sempre que o serviço agregado não estiver previsto na referida 

lista. 

2. As operações de composição gráfica, como no caso de impressos personalizados e sob encomenda, 

são de natureza mista, sendo que os serviços a elas agregados estão incluídos na Lista Anexa ao 

Decreto-Lei 406/68 (item 77) e à LC 116/03 (item 13.05). Consequentemente, tais operações estão 

sujeitas à incidência de ISSQN (e não de ICMS), Confirma-se o entendimento da Súmula 156/STJ: "A 

prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva 

fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS." Precedentes de ambas as Turmas da 1ª 

Seção. 

3. Recurso especial provido. Recurso sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08”. 

(STJ, REsp 1.092.206/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 11/03/2009, DJe 23/03/2009, 

grifo nosso). 



116 

 

ISS nos termos do que restou determinado pela Primeira Seção do STJ, no 

julgamento do REsp 1.092.206/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 

sujeito ao rito dos recursos respetivos, nos termos do art. 543-C do CPC e 

da Resolução 8/2008 do STJ. 

5. Não cabe ao STJ analisar suposta violação de dispositivos 

constitucionais, mesmo a título de prequestionamento, sob pena de 

usurpação da competência do STF. Embargos de declaração rejeitados.191 

 

 No caso dos medicamentos manipulados em farmácias especializadas, aplica-se o 

entendimento sobre a preponderância da atividade-fim para se verificar se o fato jurídico em 

questão tem a natureza de prestação de serviço ou de operação relativa à circulação de 

mercadoria. Nesse caso, é pacífico o entendimento do STJ sobre a preponderância da 

prestação do serviço por parte dos farmacêuticos, que executam a fórmula da receita médica 

do cliente, sendo o medicamento o mero resultado da execução daquela obrigação de fazer. 

Esse entendimento é reforçado pela diferença existente entre esse tipo de medicamento e 

aquele fabricado em grande escala, de acordo com uma fórmula padrão e disponibilizado 

nas prateleiras de drogarias comuns192.  

 Observe-se que, além da consideração de que a atividade de serviços farmacêuticos 

prepondera sobre a aquisição de mercadoria, a incidência do ISS sobre essa situação também 

tem como fundamento a previsão do art. 1º, §2º da LC n.º 116/2003: a previsão dos serviços 

farmacêuticos no item 4.07 daquela mesma lei e sem qualquer ressalva indica a competência 

dos Municípios para tributarem esse fato193. 

                                                           
191 STJ, EDcl no AgRg no AREsp 103.409/RS, Segunda Turma, Ministro Humberto Martins, j. 12/06/2012, 

DJe 18/06/2012, grifo nosso. 
192 “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISSQN. SERVIÇOS 

FARMACÊUTICOS. MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERVIÇOS CONSTANTES NO ITEM 

4.07 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. 

1. O fornecimento de medicamentos manipulados, entendido como uma operação mista, ou seja, que 

agrega mercadoria e serviço, está sujeito a ISSQN e, não, a ICMS, tendo em vista que é atividade 

equiparada aos "serviços farmacêuticos", expressamente previstos no item 4.07 da lista anexa à Lei 

Complementar nº 116/2003. Precedentes. 

2. Agravo regimental improvido”.  

(STJ, AgRg no Ag 1.212.016/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 15/05/2010, DJe 

15/06/2010, grifo nosso). 
193 “TRIBUTÁRIO. ISSQN. SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS. INCIDÊNCIA. 

ATIVIDADE QUE CONSTA NA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 118/03. SÚMULA 83/STJ. 

JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRESERVAÇÃO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO 

AGRAVO REGIMENTAL. 

1. Discute-se nos autos a incidência do ISSQN na atividade de manipulação de fórmulas farmacêuticas. 

2. Defende a recorrente que as atividades desempenhadas pelas farmácias de manipulação não se inserem no 

campo de incidência da referida exação, por expressa vontade do legislador, quando da elaboração da Lei 

Complementar n. 116/2003, que em momento algum mencionou a manipulação de fórmulas no subitem 4.07 

da lista anexa de serviço, como hipótese de incidência do tributo municipal. 

3. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o fornecimento de medicamentos 

manipulados, operação mista que agrega mercadoria e serviço, está sujeito a ISSQN e, não, o ICMS, 

tendo em vista que é atividade equiparada aos "serviços farmacêuticos". 
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 Sendo assim, portanto, é possível afirmar que, atualmente e ao menos nos casos 

acima analisados, a jurisprudência dos Tribunais Superiores da Justiça brasileira estão 

analisando e julgando as situações fáticas envolvendo prestações de serviço e fornecimento 

de mercadorias em conformidade com as regras prescritas pela Constituição Federal e pela 

Lei Complementar n.º 116/2003 para definir os campos de incidência do ICMS e do ISS. Se 

a atividade-fim for a realização de determinada prestação de serviço, haverá incidência de 

ISS, inclusive quando houver fornecimento de mercadoria junto àquela prestação, que deve 

estar prevista na lista anexa à legislação complementar como tributável por meio do ISS. 

Entretanto, ainda que essa atividade-fim seja considerada prestação de serviço, pode vir a 

ser tributada por meio do ICMS juntamente com o valor de mercadorias fornecidas se essa 

prestação não estiver compreendida na lista de atividades sujeitas à cobrança de ISS. Por 

fim, caso se constate que, apesar da realização de uma prestação de serviço em caráter 

acessório, o sujeito contratante tem como objetivo principal o recebimento de determinado 

objeto finalizado, essa atividade-fim levará à consideração de que se trata de operação 

relativa à circulação de mercadoria, tributável por meio do ICMS194. 

 

 

2.5. A materialidade do ISS definida na Lei Complementar n.º 116/2003 

 

 A Lei Complementar n.º 116/2003 é a lei complementar nacional que atualmente 

estabelece normas gerais que devem ser seguidas pelos Municípios brasileiros no exercício 

da sua competência para criar e cobrar o Imposto sobre Serviços. Também é o documento 

normativo que dispõe sobre a forma de resolução de conflitos de competência que possam 

surgir entre dois ou mais Municípios, ao determinar, em seus arts. 3º e 4º, regras para a 

definição do local no qual será considerada ocorrida a incidência desse imposto, a depender 

do tipo de serviço executado. Entretanto, não se pode olvidar que a Lei Complementar n.º 

116/2003 não revogou completamente todos os dispositivos do Decreto-Lei n.º 406/1968, 

diploma legal que exercia a função de lei complementar em matéria de tributação sobre 

prestações de serviços de qualquer natureza antes da edição da LC n.º 116/2003. Por isso, 

                                                           
(...) Agravo regimental improvido”. (STJ, AgRg no REsp 1.447.225/GO, Segunda Turma, Relator Min. 

Humberto Martins, j. 24/02/2015, DJe 07/05/2015,grifo nosso). 
194 Cabe lembrar a ressalva feita pelo professor Aires F. Barreto: “(...) Só o regime jurídico do negócio – 

contexto do qual se desenvolve a prestação do serviço – poderá dizer se há concomitância da venda de 

mercadoria ou mera aplicação de material na prestação de serviço”. (BARRETO, Aires F. ISS na 

Constituição e na lei. 3 ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 50). 
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ainda há que se considerar a atuação em conjunto desses dois instrumentos normativos na 

análise das disposições de legislação complementar que os Municípios brasileiros 

atualmente devem observar no exercício de sua competência para a criação e a cobrança de 

ISS. 

 No que diz respeito, inicialmente, à materialidade passível de tributação por meio do 

ISS, a Lei Complementar n.º 116/2003 prescreve em seu art. 1º, caput: 

 

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. 

 

 Note-se que o legislador complementar reproduziu a mesma restrição utilizada pelo 

constituinte originário de 1988 na atribuição de competência tributária aos Municípios (art. 

156, inciso III), limitando seu campo de incidência apenas às prestações de serviço de 

qualquer natureza definidos em lei complementar. Em outras palavras, a restrição de que não 

seriam todas as prestações de serviço, mas apenas aquelas definidas em lei complementar 

que estariam sujeitas à tributação municipal, faz parte da própria regra de competência 

tributária criada pelo constituinte.  

 Portanto, a materialidade tributável por meio do ISS pelos Municípios são os serviços 

“constantes da lista anexa” à Lei Complementar n.º 116/2003. Os Municípios brasileiros e o 

Distrito Federal, na elaboração de suas leis próprias para a instituição do Imposto sobre 

Serviços em seu território, não poderão prever como hipótese para a incidência desse 

imposto a ocorrência de qualquer atividade que não esteja prevista naquela lista anexa à LC 

n.º 116/2003, ainda que essa atividade possua as características de uma prestação de 

serviço195. 

 Embora esse caráter taxativo da lista anexa à LC n.º 116/2003 já tenha sido 

confirmado pelo Supremo Tribunal Federal196, parte da doutrina atual ainda defende que 

esse tipo de definição denotativa das prestações de serviço sujeitas à cobrança do ISS altera 

a competência atribuída aos Municípios para a tributação desses fatos jurídicos. De acordo 

com esse entendimento, o legislador ordinário de cada Município brasileiro estaria impedido 

de analisar determinado fato ou situação nova ocorrida no mundo real e de verificar se 

haveria ou não a sua subsunção ao conceito constitucional de prestação de serviço. Como 

                                                           
195 Características analisadas anteriormente na seção 2.3 desta primeira parte. 
196 Ver ementa do RE 75.952/SP e do RE 361.829/RJ citadas na nota de rodapé n.º 118. 
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consequência, novas realidades não previstas no momento da elaboração da legislação 

complementar, tampouco do próprio texto constitucional, não poderiam ser alcançadas pelo 

legislador ordinário municipal na prescrição da incidência do ISS sobre a sua concretização, 

o que manteria essas novas espécies de prestações de serviço no campo da não incidência 

tributária. Isso poderia significar uma violação ao livre exercício da autonomia legislativa 

dos Municípios como entes federados competentes para tributar a ampla diversidade de 

prestações de serviço existentes na realidade fática197. Se essa restrição às atividades 

definidas em lei complementar não estivesse atrelada à regra de competência prescrita pelo 

constituinte originário e reproduzida pelo legislador complementar, restaria aberta a 

possibilidade de que um mesmo fato jurídico fosse interpretado pelo legislador ordinário de 

um Município, em um momento pré-legislativo, como sendo uma prestação de serviço 

tributável por meio do ISS, o que o levaria a inclui-lo em uma lista própria de prestações de 

serviço sujeitas à cobrança do ISS dentro desse território municipal, ao mesmo tempo em 

que, de forma completamente oposta, o legislador ordinário de outro Município entendesse 

pela não subsunção desse mesmo fato àquele conceito e o mantivesse no campo da não 

incidência do ISS. Estaria garantida, assim, a autonomia legislativa dos Municípios para 

definir o seu próprio campo de atuação em matéria de cobrança de ISS. Contudo, essa 

garantia, refletida na previsão de inúmeras diferentes materialidades tributáveis por meio do 

Imposto sobre Serviços instituído na legislação de cada Município brasileiro, prejudicaria 

fortemente a segurança jurídica dos possíveis contribuintes desse imposto municipal, pois 

possibilitaria que uma mesma atividade fosse prevista na legislação de um Município como 

hipótese para a incidência do Imposto sobre Serviços, enquanto que a legislação de outro 

Município, cujo território é vizinho ao primeiro, mantivesse essa mesma atividade no campo 

da não incidência tributária. Nesse cenário, um mesmo sujeito que praticasse essa atividade 

no território do primeiro Município seria gravado pela cobrança de ISS, ao menos tempo em 

que não sofreria qualquer oneração se realizasse essa mesma atividade no território do 

segundo.  

 Considerando a grande variedade de atividades que podem ser caracterizadas como 

prestação de serviço, aliada à existência de 5.571198 entes federados com competência para 

instituir e cobrar o Imposto sobre Serviços, essa possibilidade de um cenário de diferentes 

                                                           
197 Nesse sentido está o entendimento do professor Aires F. Barreto: “admitir que ‘os serviços de qualquer 

natureza’ é que haverão de ser definidos, importa contradictio in terminis. Se são de qualquer natureza, 

prescindem de definição; se são definidos, não serão jamais os de qualquer natureza, mas sim os definidos”. 

(BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na Lei. 3 ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 110). 
198 São 5.570 Municípios e o Distrito Federal. 
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efeitos tributários previstos para o mesmo fato jurídico torna-se ainda mais complexa. Essa 

complexidade, refletida na possibilidade de uma mesma atividade ser tributada apenas por 

um Município e não pelos demais, provavelmente teria como efeito imediato uma espécie 

de guerra fiscal entre esses entes federados. Esse efeito se daria, por exemplo, na medida em 

que os grandes centros urbanos, atrativos por natureza para o exercício de atividades 

econômicas, incluíssem, na hipótese de incidência do ISS, toda e qualquer tipo de prestação 

de serviço executada em seus territórios, ao mesmo tempo em que Municípios menores, que 

precisam utilizar a tributação (ou a falta dela) como instrumento para atrair novos agentes 

econômicos para o seu território, deixariam de prescrever a cobrança de ISS sobre grande 

parte daquelas prestações de serviços gravadas pelos grandes Municípios. Essa guerra fiscal 

aumentaria a insegurança jurídica do contribuinte, que dificilmente poderia prever, com toda 

certeza, a tributação sobre a prática de determinado fato jurídico no território de um 

Município. 

 Como argumento oposto à defesa apresentada do caráter taxativo da lista anexa à LC 

n.º 116/2003, os legisladores municipais não estariam completamente impedidos de utilizar 

a cobrança do ISS como meio de atrair prestadores de serviço para o território de um 

Município e, assim, também gerar a chamada guerra fiscal, mesmo considerando a obrigação 

de os legisladores reproduzirem, nos textos das leis ordinárias instituidoras do ISS, apenas 

as atividades previstas naquela lista de caráter nacional. Considere-se, na construção desse 

raciocínio, que a competência de um ente federado em tributar determinado fato jurídico 

implica na competência para deixar de tributar esse mesmo fato jurídico, seja pela não 

previsão desse fato em lei instituidora de tributo, mantendo-o no campo da não incidência 

tributária, seja prescrevendo regra de isenção do tributo que incidiria sobre ele199. Não há 

como evitar completamente a ocorrência dessa guerra fiscal entre os Municípios, já que ela 

                                                           
199 “No poder de tributar se contém o poder de eximir, como o verso e reverso de uma medalha. 

Ao atribuir a competência para tributar, a Constituição Federal não apenas permite, mas às vezes programa, 

ela própria (p. ex., arts. 150, §6º e 155, XII, e e g), a abstenção do exercício dessa competênciapela via da 

isenção, em determinadas circunstâncias excepcionais. 

Além disso a Constituição estabelece princípios, como o de legalidade (arts. 5º, II e 150, I) e isonomia 

tributárias (arts. 5º, caput e item I, arts. 145, §1º e 150, II) que vinculam a legislação integrativa ordinária 

(art. 151, I, in fine e item III) e complementar (art. 150, XII, ‘e’ e ‘g’) na disciplina das isenções. 

Consequentemente, estão sujeitas as isenções, pelo ordenamento constitucional tributário, a 

condicionamentos idênticos aos que são estabelecidos para a instituição de tributos. Torna-se manifesta, 

assim, a interligação entre o regime jurídico do tributo e o das isenções. 

O poder de isentar é o próprio poder de tributar visto ao inverso”. (BORGES, José Souto Maior. Teoria 

Geral da Isenção Tributária. 3ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 30-31). 
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decorre do próprio exercício da competência tributária desses entes federados e da 

característica da facultatividade dessa competência200.  

 Contudo, a diferença favorável ao caráter taxativo da lista que se verifica nesse caso 

é uma maior garantia de segurança jurídica aos possíveis contribuintes do Imposto sobre 

Serviços, que terão na lista anexa à Lei Complementar n.º 116/2003 a definição de um campo 

máximo de materialidades que poderão ser consideradas como prestações de serviço sobre 

as quais todos os Municípios brasileiros e o Distrito Federal poderão exercer a sua 

competência tributária. Esses contribuintes terão a garantia de que não poderão ser 

surpreendidos com a cobrança de ISS por determinado Município em cujo território foi 

praticado determinado fato jurídico não previsto naquela lista anexa à LC n.º 116/2003 como 

materialidade tributável por meio desse imposto. A surpresa que essa inevitável guerra fiscal 

poderia trazer a esses contribuintes seria a isenção ou a não incidência do ISS sobre uma 

dessas prestações de serviços, quando executadas no território de determinado Município. 

Essa surpresa, porém, não prejudicaria o contribuinte, que apenas deixou de sofrer o ônus 

tributário que esperava sofrer. A manutenção dessa segurança jurídica do contribuinte deve 

prevalecer sobre o exercício amplo e irrestrito da autonomia legislativa dos Municípios na 

instituição do Imposto sobre Serviços. 

 É importante lembrar rapidamente aqui uma das limitações à competência tributária 

dos Municípios, já analisada no tópico 1.1 deste trabalho. Para que um Município possa 

exigir o pagamento de Imposto sobre Serviços do sujeito que executou, em seu território, 

alguma das atividades previstas na lista anexa à Lei Complementar n.º 116/2003, é preciso 

que preveja, em lei ordinária municipal, a ocorrência dessas atividades como hipótese para 

a incidência do ISS. Trata-se de limitação imposta pelo princípio constitucional da legalidade 

tributária (art. 150, inciso I da CF) para o exercício da competência legislativa de qualquer 

ente federado. 

 Merece ser relembrado também o ponto, já analisado anteriormente no tópico 1.4, 

sobre a obrigatoriedade de o legislador complementar nacional, no exercício da sua função 

de definir as prestações de serviço de qualquer natureza que podem ser tributadas por meio 

do ISS, limitar-se ao conceito jurídico de “prestação de serviço” adotado pelo constituinte 

                                                           
200 Essa opção pela previsão ou não, em lei municipal, de determinada atividade na lista de serviços tributáveis 

por meio do ISS decorre da característica da facultatividade da competência tributária, apontada pelo 

professor Roque Antonio Carrazza: “(...) na medida em que o exercício da competência tributária não está 

submetido a prazo, a pessoa política pode criar o tributo quando lhe aprouver. Tudo vai depender de uma 

opção, a ser feita pelos seus Poderes Executivo e Legislativo, sempre, é claro, por meio de lei (...)” 

(CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 30 ed. rev., ampl. e atual. até 

a Emenda Constitucional n. 84/2014. São Paulo: Malheiros Editores, 2015, p. 787). 
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originário. Somente podem ser inseridas nessa lista de serviços atividades que tenham as 

características mínimas que possam identificá-las com o conceito de prestação de serviço. 

Caso inserisse atividade desprovida das características mínimas, o legislador complementar 

nacional estaria expandindo indevidamente a competência tributária que a Constituição 

atribuiu aos Municípios, visto que incluiria, na materialidade tributável por meio do ISS, 

fato jurídico que não poderia ser tributado por meio desse imposto201. Todavia, na atual lista 

de serviços tributáveis por meio do ISS, veiculada pela Lei Complementar n.º 116/2003, 

estão previstas atividades que não correspondem ao conceito jurídico de prestação de 

serviço, amplamente analisado no tópico 2.3 deste trabalho. Uma dessas atividade é o 

arrendamento mercantil, previsto no item 15.09 da mencionada lista, que possui 

características típicas de operação financeira, e não de obrigação de fazer202. Esse também é 

o caso da atividade de franquia (ou franchising), prevista no item 17.08 da mesma lista de 

atividades. Como se pode observar na própria definição que a legislação nacional traz para 

o termo “franquia”203, trata-se de uma atividade complexa, que não se manifesta apenas por 

meio de uma obrigação de fazer, característica típica da prestação de serviço, mas também 

por meio de obrigações de dar e de cessões de direito, materialidades não tributáveis por 

meio do imposto sobre serviços. Sendo assim, é plenamente possível afirmar que a inclusão 

dessa atividade, assim como do arrendamento mercantil, na lista taxativa de prestações de 

serviço tributáveis por meio desse imposto municipal, feita pelo legislador complementar, é 

por si só inconstitucional, pois incluiu no campo de tributação do ISS atividades que não 

estão compreendidas na competência tributária atribuída pela Constituição Federal aos 

Municípios.  

 Portanto, ainda que o constituinte tenha atribuído à lei complementar a função de 

definir os serviços de qualquer natureza tributáveis por meio do ISS, não basta a simples 

                                                           
201 Novamente conforme as lições do professor Aires F. Barreto, “a expressão definidos em lei complementar 

não autoriza conceituar como serviço o que serviço não é. Admitir que o possa equivale a supor que, a 

qualquer momento a lei complementar possa dizer que é serviço a operação mercantil, a industrialização, a 

operação financeira, a venda civil, a cessão de direitos. Em outras palavras, que a lei complementar possa, a 

seu talante, modificar a CF; que a limitação posta pela CF à competência municipal para só tributar atividades 

configuradoras de serviço, não tem a menor relevância; que pode ser desobedecida pela lei complementar”. 

(BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na Lei. 3 ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 110-111). 
202 Conforme análise construída na seção 2.2 desta primeira parte. 
203 Lei n.º 8.955/1994, que dispõe sobre o contrato de franquia empresarial (franchising) e dá outras 

providências. 

Art. 2º. Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de 

marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços 

e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou 

sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, 

sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício. 
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previsão de uma atividade em lei complementar para que haja correspondência com a 

materialidade prevista no art. 156, inciso III da CF. É necessária a conjugação de dois 

requisitos: que (i) a atividade tenha a natureza de prestação de serviço e (ii) esteja prevista 

em lei complementar. Caso apenas um deles seja cumprido em relação a uma atividade, não 

há que se falar na possibilidade de os Municípios prescreverem o dever de pagamento do 

ISS àqueles que a exercerem. Existindo uma atividade que corresponda ao conceito de 

prestação de serviço adotado pelo constituinte originário, mas que não esteja prevista em lei 

complementar, não será possível a sua previsão em lei ordinária municipal e, como 

consequência, aquele sujeito que a realizar não deverá pagar ISS. Por outro lado, ainda que 

certa atividade que não tenha a natureza de prestação de serviço seja definida em lei 

complementar nacional como serviço tributável por meio do ISS e a legislação ordinária de 

um Município repita essa previsão, a tributação dessa atividade por meio desse imposto será 

claramente inconstitucional, pois essa atividade não está compreendida na competência 

tributária atribuída aos Municípios por meio do art. 156, inciso III da Constituição Federal. 
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CAPÍTULO 3 – OS DEMAIS CRITÉRIOS DA HIPÓTESE DE 

INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 

 

 

 Os limites da base de cálculo do Imposto sobre Serviços são estabelecidos a partir da 

definição da materialidade tributável por meio desse imposto. Por isso, até este momento, 

procurou-se analisar quais são os limites dessa materialidade, considerando desde a sua 

previsão inicial no texto constitucional, a sua relação com os conceitos do Direito Privado 

até a sua definição mais precisa pela legislação complementar e pelo legislador ordinário 

municipal, na instituição propriamente dita desse imposto. Feita essa análise e antes de 

iniciar o estudo efetivo da base de cálculo como elemento quantitativo da regra-matriz de 

incidência do ISS, propõe-se verificar se os demais critérios que compõem essa estrutura 

normativa também possuem relação com o seu critério material e como essa relação pode 

ter implicações para a definição da base de cálculo desse imposto204.  

 

 

3.1. O critério temporal do Imposto sobre Serviços 

 

  Após a análise do critério material da regra-matriz de incidência do Imposto sobre 

Serviços, é necessário definir qual o local e o momento em que se considera concretizada 

essa materialidade para fins de incidência desse imposto municipal. O antecedente da regra-

matriz de incidência tributária é composto pelos critérios que identificam os limites, o local 

e o momento do fato jurídico considerado como hipótese para a incidência de determinado 

tributo. 

 O critério temporal da regra-matriz de incidência tributária tem a função de 

identificar o momento em que o fato imponível tributário, previsto como hipótese de 

incidência de um tributo, deve ocorrer no mundo fático para que nasça, para a pessoa que 

                                                           
204 “A Constituição, ao discriminar as competências tributárias, estabeleceu – ainda que, por vezes, de modo 

implícito e com uma certa margem de liberdade para o legislador – a norma-padrão de incidência (o 

arquétipo, a regra-matriz) de cada exação. Noutros termos, ela apontou a hipótese de incidência possível, o 

sujeito ativo possível, o sujeito passivo possível, a base de cálculo possível e a alíquota possível, das várias 

espécies e subespécies de tributos. Em síntese, o legislador, ao exercitar a competência tributária, deverá ser 

fiel à norma-padrão de incidência do tributo, pré-traçada na Constituição. O legislador (federal, estadual, 

municipal ou distrital), enquanto cria o tributo, não pode fugir deste arquétipo constitucional”. (CARRAZZA, 

Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 30 ed. rev., ampl. e atual. até a Emenda 

Constitucional n. 84/2014. São Paulo: Malheiros Editores, 2015, p. 606-609). 
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realizou esse fato, a obrigação de pagar esse tributo. Portanto, a sua definição está 

intimamente relacionada ao critério material do tributo, posto que trata do momento que se 

considera que a materialidade tributável foi concretizada no mundo fático205.  

 No caso específico do Imposto sobre Serviços, a íntima relação entre os critérios 

material e temporal indica que somente pode ser considerado ocorrido o fato jurídico 

tributável por meio do ISS quando o prestador do serviço, de alguma forma, já tiver dado 

início à realização da atividade para a qual foi contratado. Em regra, considera-se como 

critério temporal da hipótese de incidência do ISS o momento em que a prestação do serviço 

está pronta e acabada, da forma como contratada pelo seu tomador. Entretanto, as 

particularidades do grande número de diferentes atividades tributáveis por meio do ISS 

fazem com que, em determinados casos, seja necessário fracionar a prestação de serviço em 

diferentes momentos, prevendo, por ficção jurídica, várias incidências do ISS sobre a mesma 

prestação de serviço, em momentos diferentes da sua execução. Essa é a situação dos tipos 

de serviços cuja execução pode demorar um período longo de tempo, como ocorre, por 

exemplo, nos serviços de construção civil. Nesses casos, as legislações municipais têm 

previsto como critério temporal da regra-matriz de incidência do ISS o momento em que é 

feita a medição periódica da obra que está sendo realizada; ou seja, se uma obra de 

construção civil demora 36 meses para ser concluída, ao invés de considerar ocorrido o fato 

imponível tributário do ISS apenas no final desse período de três anos, a legislação municipal 

pode considerar que a cada dois meses, quando ocorre nova medição da obra, concretiza-se 

a hipótese de incidência do ISS, o que permite a cobrança desse imposto em 18 momentos 

distintos durante toda a realização da obra.  

 É importante destacar que, apesar da possibilidade que o legislador municipal tem de 

considerar como ocorrido o fato imponível tributário do ISS antes do término efetivo da 

prestação do serviço, não é possível que antecipe o critério temporal da regra-matriz de 

incidência desse imposto para momento anterior ao ato inicial da prestação do serviço206. 

                                                           
205 “Define-se o aspecto temporal da h.i. como a propriedade que esta tem de designar (explícita ou 

implicitamente) o momento em que se deve reputar consumado (acontecido, realizado) um fato imponível. 

Os modos mediante os quais o legislador se expressa são os mais variados. Isto é relevante, para fins de exata 

apuração da lei aplicável (questões de vigência e eficácia da lei), da observância da irretroatividade (art. 150, 

III, ‘a’) e anterioridade (art. 150, III, ‘b’), além da contagem dos prazos de decadência e prescrição”. 

(ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6ª ed. 9ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2008, 

p.94-95). 
206 “Há um limite constitucional intransponível à discrição do legislador, na fixação do aspecto temporal: não 

pode ser anterior à consumação (completo acontecimento) do fato. Isto violaria o princípio da irretroatividade 

da lei (art. 150, III, ‘a’). Daí a inconstitucionalidade das antecipações de tributos (algumas vezes camufladas 

sob a capa da substituição tributária)”. (ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6ª ed. 9ª 

tiragem. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 95). 
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Portanto, não é possível que se preveja a tributação, por meio de ISS, de simples contrato de 

prestação de serviço sem que qualquer atividade tenha sido realizada pelo prestador-

contratado em benefício do tomador-contratante, pois, antes disso, não terá ocorrido no 

mundo fático qualquer materialidade sobre a qual possa incidir norma jurídica de incidência 

do ISS207. 

 Observe-se que a construção desses limites para a definição do critério temporal da 

regra-matriz de incidência do Imposto sobre Serviço decorre diretamente do próprio conceito 

de “prestação de serviço” adotado pelo texto constitucional, não havendo, atualmente, 

qualquer prescrição expressa relativa a esse critério em texto de legislação complementar 

que estabeleça normas gerais sobre o exercício da competência para a cobrança desse 

imposto. Cabe ao próprio legislador municipal definir expressamente esse critério temporal, 

considerando as particularidades de cada atividade tributável por meio do ISS em seu 

território, por não se tratar, a princípio, de critério que possa ocasionar conflitos de 

competência entre diferentes entes federados. Essa definição se faz necessária para garantir 

segurança jurídica aos contribuintes desse imposto, que poderão saber, de forma prévia, o 

exato momento a partir do qual poderão ser cobrados a cumprirem a obrigação tributária 

decorrente da realização de prestação de serviço. 

 O legislador ordinário municipal, no momento de elaborar os enunciados prescritivos 

que estabeleçam regras para a definição do critério temporal da regra-matriz de incidência 

do ISS, deve atentar para os reflexos que essa definição pode trazer para a apuração da base 

de cálculo desse imposto. Atenção maior ainda deve ser dispensada nos casos em que se 

optar por fracionar a execução de uma mesma prestação de serviço, tendo em vista que 

também será necessário estabelecer critérios para fracionar a base de cálculo do imposto que 

será cobrado em cada uma dessas incidências.  

 Contemplando-se, então, o exemplo hipotético de uma legislação municipal que 

preveja que o critério temporal da hipótese de incidência do imposto sobre o serviço de 

construção civil executado no seu território deva ser o momento em que a obra tiver sido 

concluída, haverá a consideração, nesse caso, de que a incidência do imposto ocorrerá no 

                                                           
207 “Em se tratando de ISS, impõe-se a irrestrita obediência ao seu aspecto material (‘prestação de serviços’) 

nada interessando os aspectos meramente negociais ou documentais. Somente com a efetiva realização 

(conclusão ou medição por etapas) dos serviços é que ocorre o respectivo fato gerador tributário com a 

verificação do seu aspecto temporal. 

O simples instrumento contratual representa o mero dever de ser prestado um determinado serviço que, 

embora certamente venha a ter implicações no âmbito privado (exclusiva relação entre prestador e tomador 

do serviço), não apresenta nenhum reflexo tributário”. (MELO, José Eduardo Soares de. ISS – Aspectos 

Teóricos e Práticos. 5 ed. São Paulo: Dialética, 2008, p. 180). 
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momento em que a materialidade “prestar serviço” estiver concretizada de forma completa, 

tal como contratada pelo prestador de serviço. Sendo assim, a base de cálculo do ISS 

incidente sobre a prestação deverá ser capaz de medir o valor total cobrado pelo prestador 

como contrapartida pela realização completa do serviço de construção civil. Contudo, caso 

outra legislação municipal prescreva expressamente que o critério temporal da regra-matriz 

de incidência do ISS é o momento da medição da obra de construção civil, a base de cálculo 

do imposto incidente a cada nova medição deve corresponder ao preço cobrado pelo 

prestador do serviço como contraprestação pela parcela do serviço de construção civil que 

foi executada entre o momento da medição anterior e a medição atual. Não há que se falar, 

portanto, na consideração do preço total do serviço na apuração do ISS devido após cada 

medição da obra, pois a materialidade tributável em cada um desses momentos é apenas 

parcial e equivale ao quanto do serviço de construção civil foi realizado até esse momento 

previsto na lei municipal para incidência do ISS. Ao final da obra, a soma do valor de cada 

uma das prestações de serviço executadas nos diferentes momentos de medição da obra 

corresponderá ao valor total cobrado pelo prestador de serviço para a execução completa 

desse serviço de construção civil; como consequência, a soma dos valores pagos a título de 

ISS a cada nova medição equivalerá ao valor desse imposto que seria calculado sobre o valor 

total do serviço executado, caso não houvesse a previsão, em lei municipal, de sua incidência 

fracionada. 

 Em relação a todas as atividades de prestação de serviço sobre as quais pretenda 

prescrever a ocorrência de diversas incidências da regra-matriz do ISS durante a sua 

execução, deve ser observado pelo legislador municipal o vínculo entre o momento em que 

se considera ocorrido o fato jurídico tributável por meio do ISS, a materialidade desse fato 

concretizada até esse momento e o valor a ser considerado como base para o cálculo desse 

imposto. Ainda que a legislação municipal não veicule de forma completa as regras sobre 

essa incidência parcial do imposto, limitando-se a prever um critério temporal que fracione 

e multiplique a incidência do ISS sobre uma mesma prestação de serviço, caberá à autoridade 

administrativa competente para o lançamento desse imposto verificar qual a extensão da 

prestação de serviço executada até aquele momento e qual o valor da contraprestação paga 

pelo tomador por essa parcela do serviço executada pelo seu prestador; será apenas sobre 

essa grandeza que o valor do imposto poderá ser calculado e lançado. Se o fato jurídico 

tributário realizado até aquele dado momento foi apenas uma parte do serviço total 

contratado pelo tomador, o cálculo do valor do ISS incidente sobre aquele fato jurídico deve 

ser feito com base na riqueza manifestada por ele. Essa riqueza é medida pelo valor que o 
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prestador cobra do seu tomador no momento dessa “análise parcial” do serviço que está 

sendo prestado. Será flagrantemente inconstitucional qualquer apuração do valor devido a 

título de ISS nesse tipo de incidência parcial que considere como base valores superiores 

àqueles recebidos pelo prestador do serviço até o momento dessa incidência, por tributar 

riqueza ainda não manifesta pelo contribuinte desse imposto. 

 Considerando-se então, como exemplo, um contrato de prestação de serviços 

educacionais celebrado pelo prazo de um ano, com início em janeiro e término em dezembro 

desse ano, pelo valor total de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), se a legislação do 

Município onde esse serviço for executado prever a incidência do ISS sobre serviços 

educacionais apenas no término de todo o contrato de prestação desses serviços, a incidência 

ocorrerá apenas no final do mês de dezembro; nesse momento, a base de cálculo a ser 

considerada para a apuração do imposto devido será o valor total do preço cobrado pela 

prestação desse serviço durante o período de um ano (ou seja, R$4.800,00). Contudo, é 

possível que a legislação desse Município preveja como critério temporal da regra-matriz de 

incidência do ISS sobre serviços educacionais o décimo dia de cada mês, levando em 

consideração o fato de que o tomador desse tipo de serviço cumpre por meio de pagamentos 

mensais com a contraprestação pelo serviço que é prestado em seu benefício. Nesse último 

caso, então, o valor do ISS incidente no dia 10 de cada mês deverá ser apurado tendo como 

base de cálculo o valor de cada mensalidade paga pelo tomador do serviço (possivelmente, 

o valor de R$400,00 – quatrocentos reais). Sendo assim, ao final do contrato, esse tomador 

terá recolhido ISS sobre o valor total do serviço que lhe foi prestado durante os doze meses 

do ano (doze recolhimentos do imposto calculado sobre parcelas de R$400,00 cada), da 

mesma forma como teria ocorrido se o critério temporal da regra-matriz de incidência do 

ISS determinasse a sua cobrança apenas na conclusão da prestação do serviço educacional 

relativo ao ano letivo.  

 A materialidade do imposto sobre serviços é elemento fundamental a ser analisado 

para a delimitação do critério temporal desse imposto, tendo em vista que somente será 

válida regra-matriz de incidência do Imposto sobre Serviços que eleja como instante de 

concretização do fato jurídico tributário o momento em que a prestação de serviço já estiver 

concluída de forma completa ou, ao menos, de forma parcial. É possível concluir que a 

atuação conjunta dos critérios material e temporal da regra-matriz de incidência do ISS tem 

implicação direta na delimitação da base de cálculo desse imposto municipal, pois somente 

o valor cobrado como remuneração pelo serviço prestado até o momento prescrito pela lei 
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municipal para a incidência do ISS poderá ser considerado no cálculo do valor desse 

imposto. 

 

 

3.2. O critério espacial do Imposto sobre Serviços 

 

 Após a análise dos critérios material e temporal da regra-matriz de incidência do 

Imposto sobre Serviços, resta agora atentar para o terceiro e último critério que compõe o 

antecedente dessa norma jurídica geral e abstrata: o critério espacial. Esse critério identifica 

o local em que deve ser concretizado o fato jurídico tributário previsto na hipótese de 

incidência, para que se instaure a relação jurídica que tem por objeto a cobrança de um 

tributo208.  

 Para que haja a incidência do Imposto sobre Serviços sobre determinada prestação 

de serviço, é necessário identificar um ponto no espaço onde tenha se concretizado essa 

materialidade, o local onde ocorreu o fato jurídico tributável. Em seguida, é necessário 

verificar se há lei municipal prevendo a instituição e a cobrança do ISS sobre as prestações 

de serviço realizadas nesse território onde está localizado o ponto espacial de ocorrência do 

fato jurídico. Somente se houver essa legislação nesse Município é que haverá cobrança de 

ISS sobre essa prestação de serviço.  

 Somente terá competência para tributar uma prestação de serviço o Município em 

cujo território estiver localizado o ponto espacial onde esse fato jurídico se concretizou209. 

Ainda que qualquer outro elemento dessa prestação de serviço esteja presente no território 

                                                           
208 “Designa-se por aspecto espacial a indicação de circunstâncias de lugar, contidas explícita ou 

implicitamente na h.i., relevantes para a configuração do fato imponível. 

Os fatos imponíveis – como fatos concretos da vida real, inseridos no mundo fenomênico – acontecem num 

determinado lugar. A ubiquação dos fatos imponíveis é essencial à configuração da obrigação tributária. 

Como descrição legal – condicionante de um comando legislativo – a h.i. só qualifica um fato, como hábil a 

determinar o nascimento de uma obrigação, quando este fato se dê (se realize, ocorra) no âmbito territorial 

de validade da lei, isto é, na área espacial a que se estende a competência do legislador tributário. Isto é 

consequência do princípio da territorialidade da lei, perfeitamente aplicável ao direito tributário”. 

(ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6ª ed. 9ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 

104). 
209 “Sempre a respeito, a Constituição Federal, que, como vimos, indicou o aspecto material possível da 

hipótese de incidência dos vários tributos, também lhes apontou o aspecto espacial possível. (...) cada Estado-

membro, cada Município e o Distrito Federal só podem exigir os impostos de suas competências, quando os 

respectivos fatos imponíveis se verificarem em seus territórios. E, isso, por uma razão muito simples: só a lei 

pode criar in abstracto tributos (art. 150, I, da CF). Ora, qualquer lei – aí compreendida, pois, a lei tributária 

– vigora e é aplicável num espaço físico determinado. Dito de outro modo, ela só pode colher fatos 

(imputando-lhes os efeitos jurídicos previstos) ocorridos dentro do seu âmbito de validade, ou seja, no 

território da pessoa política que a deu à estampa” (CARRAZZA, Roque Antonio. Reflexões sobre a 

Obrigação Tributária. São Paulo: Noeses, 2010, p. 72-73, grifos do autor). 
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de outro Município, esse não poderá utilizá-lo como justificativa para tentar atrair para si 

essa competência e exercê-la, tendo em vista a característica da indelegabilidade210 da 

competência tributária, que impede um ente federado detentor de determinada competência 

tributária de delegá-la a outro ente federado, desrespeitando a repartição de competências 

prescrita pelo texto constitucional211. Ainda que o Município onde verdadeiramente ocorreu 

essa prestação não tenha exercido a sua competência para instituir e cobrar o Imposto sobre 

Serviços, o exercício dessa competência tributária pelo Município em cujo território não se 

concretizou a prestação de serviço também não seria possível, pois a competência tributária 

tem a característica da incaducabilidade212, que garante a sua manutenção ao ente federado 

a quem foi atribuída pela Constituição Federal, independentemente de esse ente ainda não 

tê-la exercido. 

 O surgimento de conflitos de competência entre os Municípios brasileiros seria 

potencializado se apenas a presença de um dos elementos relacionados à prestação de serviço 

no território de um Município fosse capaz de determinar a competência desse ente para a 

cobrança do ISS sobre aquela prestação de serviço. Nesse caso, mais de um Munícipio 

poderia se julgar competente para cobrar o ISS sobre a mesma prestação de serviço, seja 

porque nele está estabelecido o tomador do serviço ou o escritório administrativo do seu 

prestador, o que levaria à ocorrência de bitributação213, figura incompatível com o sistema 

tributário nacional.  

                                                           
210 “Renunciar à competência é forma por meio da qual se modifica a competência. Não sendo possível sua 

modificação, não será igualmente possível a sua renúncia. Neste ponto, uma primeira elucidação é necessária: 

não se confundem a renúncia e o exercício da competência tributária. Uma coisa é, por decisão própria, alterar 

os termos da competência, abrindo mão da faculdade de, posteriormente, editar normas. Outra, bem distinta, 

é, simplesmente, exercer o direito de não exercitar a tal competência, não criando norma”. (GAMA, Tácio 

Lacerda. Competência Tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade. 2 ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Noeses, 2011, p. 287). 
211 “A indelegabilidade reforça a noção de que a competência tributária não é patrimônio absoluto da pessoa 

política que a titulariza. Esta pode exercitá-la, ou seja, criar o tributo, mas não tem a total disponibilidade 

sobre ela. Melhor elucidando, não é senhora do poder tributário (que é um dos atributos da soberania), mas 

titular da competência tributária, submetida, como demonstrado, às regras constitucionais)”. (CARRAZZA, 

Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 30 ed. rev., ampl. e atual. até a Emenda 

Constitucional n. 84/2014. São Paulo: Malheiros Editores, 2015, p. 780, grifos do autor). 
212 “A competência tributária é, também, incaducável, já que seu não exercício, ainda que prolongado no tempo, 

não tem o condão de impedir que a pessoa política, querendo, venha a criar, por meio de lei, os tributos que 

lhe forem constitucionalmente deferidos. Perdura, pois, no tempo, sendo juridicamente impossível dizermos 

que decaiu, por falta de aplicação ou exercício. Esta característica, diga-se de passo, é consequência lógica 

da incaducabilidade da função legislativa, da qual a função de criar tributos é parte” (CARRAZZA, Roque 

Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 30 ed. rev., ampl. e atual. até a Emenda 

Constitucional n. 84/2014. São Paulo: Malheiros Editores, 2015, p. 780-781). 
213 “Caracteriza-se pela tributação de um mesmo fato jurídico tributário por duas pessoas constitucionais. O 

nosso sistema constitucional atribuiu faixas de competência privativas às pessoas políticas, o que, desde logo, 

veda a possibilidade de ocorrer a bitributação”. (JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Dicionário Jurídico 

Tributário. 4 ed. São Paulo: Dialética, 2003, p. 38). 
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 A definição do critério espacial de qualquer tributo e, mais especificamente, do 

Imposto sobre Serviços, é importante não só para garantir a segurança jurídica do seu 

contribuinte, que terá a certeza do ente federado em favor do qual deve recolher esse tributo, 

de acordo com as regras prescritas em sua própria legislação. O critério espacial confere 

também ao ente federado a certeza de que recebeu da Constituição Federal a competência 

para tributar os fatos jurídicos ocorridos em seu território de que o seu exercício não será 

prejudicado por outro ente federado que queira impor a mesma tributação ao mesmo sujeito 

e em relação ao mesmo fato jurídico sem ter competência para tanto.  

 

 

3.2.1. A relação entre o critério material e o critério espacial do imposto 

 

 Assim como no caso do critério temporal da regra-matriz de incidência tributária, 

conforme explorado anteriormente na seção 3.1 da primeira parte deste trabalho, a definição 

do critério espacial que compõe essa norma jurídica tributária geral e abstrata está 

intimamente ligada ao critério material do imposto em questão, pois somente pode ser 

considerado como critério espacial da regra de incidência de um tributo o local onde o fato 

jurídico tributável por meio daquele imposto é realizado.  

No caso do imposto sobre serviços, apenas o ponto específico do espaço geográfico 

em que se verifica a realização da prestação de serviço pode ser considerado como critério 

espacial da hipótese de incidência desse imposto, pois é nesse local que se concretizou a 

materialidade que, de acordo com o texto constitucional, é tributável por meio do ISS214. 

Colabora para essa afirmação a conclusão a que se chegou na análise construída no início do 

capítulo 2 desta primeira parte do trabalho, no sentido de que o fato imponível tributário do 

ISS não é o fato de “tomar serviço”, e sim o de “prestar serviço”, tendo como foco sempre a 

atividade realizada pelo prestador do serviço, independentemente da utilidade efetivamente 

recebida pelo seu tomador. Sendo assim, o ponto específico do espaço geográfico em que o 

tomador receber a utilidade decorrente da prestação de serviço realizada em seu benefício 

                                                           
214 “Esse critério só pode ser único. O fato imponível do ISS ocorre no local onde a execução da obrigação de 

fazer se dá. 

Ou seja, onde o esforço humano, consistente em prestação de serviço, ingressa no mundo do Direito, 

produzindo seus efeitos jurídicos como execução de obrigação de fazer. 

Assim como o simples esforço físico e intelectual não materializa fato imponível do tributo enfocado, mas 

se faz necessário configurar-se a execução da obrigação de fazer, há de reputar-se o fato imponível ocorrido 

no território do Município onde se configuram realizados os aspectos material e temporal da hipótese de 

incidência”. (JUSTEN FILHO, Marçal. O Imposto sobre serviços na Constituição. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 1985, p. 139). 
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não deve prevalecer na determinação do critério espacial da hipótese de incidência do ISS, 

a menos que esse local coincida com aquele em que a prestação de serviço é efetivamente 

realizada215.  

 Considerando-se, então, que os legisladores ordinários de diferentes Municípios 

podem, ainda que de forma inconstitucional, eleger diferentes critérios referentes à atividade 

de prestação de serviço e prescrever, em suas leis próprias, que eles seriam suficientes para 

garantir-lhes a competência para cobrar o ISS sobre prestação de serviço não realizada em 

seu território, o que geraria sérios conflitos de competências entre Municípios, cabe à lei 

complementar em matéria tributária definir critérios para a solução desses conflitos, em 

consonância com a repartição de competências tributárias prescrita pela Constituição 

Federal. Esses critérios devem ser observados pelo legislador de cada Município na 

elaboração da lei instituidora do ISS no território municipal, assim como pelas autoridades 

administrativas municipais no momento de constituir o crédito devido a título desse imposto.  

 

 

3.2.2. O critério espacial do ISS e o conflito de competências entre Municípios 

 

 Afirmar que o critério espacial da regra-matriz de incidência do ISS deve ser o local 

em que a prestação de serviço é realizada pelo seu prestador é uma conclusão de fácil 

aplicação na tributação de prestações de serviços cujos elementos estão completamente 

relacionados ao território de um único Município. Por exemplo, no caso de um serviço 

médico prestado em um hospital localizado em determinado Município a um paciente que 

reside nesse mesmo Município, não há qualquer relação de outros Municípios com essa 

prestação de serviço, o que afasta completamente a possibilidade de buscarem a tributação 

desse fato jurídico.  

 A complexidade na definição do critério espacial torna-se inevitável quando a 

prestação de serviço a ser tributada envolve locais pertencentes ao território geográfico de 

Municípios diferentes. Isso acontece quando elementos da prestação de serviço têm relação 

com diferentes Municípios, como se verifica, por exemplo, quando o prestador do serviço 

                                                           
215 “Impõe-se, pois, a urgente reposição do único critério que parece prestigiado pela Constituição, qual seja, o 

de que local da prestação é o do Município onde se conclui, onde se consuma o fato tributário, é dizer, onde 

se produzirem os resultados da prestação do serviço. Se o fato tributável só ocorre no momento da 

consumação do serviço, ou seja, no átimo da produção dos efeitos que lhe são próprios, parece ser necessário 

concluir que o Município competente seja o do lugar onde forem eles produzidos, executados, consumados. 

É fazer prevalecer só a única regra, sem contemplar exceção: deve-se ISS no lugar onde se efetuar a 

prestação”. (BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na lei. 3 ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 322). 
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está localizado no território de um Município e o seu tomador reside em outro Município ou, 

ainda, quando a atividade contratada é exercida em um ou mais Municípios diferentes 

daqueles onde estão o prestador ou o tomador. Em situações como essas, é muito provável 

que cada um dos Municípios queira reivindicar o reconhecimento da sua competência para 

tributar essa prestação de serviço por meio do ISS. Trata-se, portanto, de terreno fértil para 

a ocorrência de conflitos de competência entre Municípios diferentes, tendo em vista que, 

como já dito anteriormente, um mesmo fato jurídico não pode ser tributado por mais de um 

ente federado, especialmente nesse caso em que entes diferentes buscam a cobrança de um 

mesmo imposto sobre a mesma materialidade. 

 Um exemplo atual de situação de potencial conflito de competências pode ser 

verificado na prestação de serviços médicos, quando a Prefeitura de um Município contrata 

clínica ou empresa médica sediada no território de outro Município para prestar serviços 

médicos à população daquele primeiro Município nas unidades de saúde municipais 

existentes em seu território. A execução da prestação de serviço contratada pela Prefeitura 

Municipal se dá com o deslocamento de um membro do corpo médico da clínica ou da 

empresa médica contratada até a unidade de saúde municipal, onde deve existir uma sala 

disponibilizada pela Prefeitura Municipal com os instrumentos e equipamentos mínimos 

necessários para que o médico possa consultar os pacientes. A questão que tem decorrido 

desse tipo de prestação de serviço é: seria competente para cobrar o ISS sobre essa prestação 

de serviço o Município onde o médico contratado realiza as consultas médicas ou aquele em 

cujo território está localizado o estabelecimento considerado como sede da empresa 

contratada para aquela prestação de serviços? 

 Considerando que a cobrança de um tributo somente poderá decorrer da efetiva 

concretização, no mundo fático, da materialidade tributada por meio desse tributo, é possível 

afirmar que, ainda nesses casos mais complexos, em que os diferentes elementos que fazem 

parte da prestação de serviço a ser tributada podem estar relacionados a diferentes 

Municípios, o critério material da regra-matriz de incidência do ISS continua a ser o 

elemento que deve ser analisado para a identificação de qual desses Municípios terá a 

competência para cobrar o ISS incidente sobre essa prestação de serviço. Essa afirmação tem 

como fundamento o Texto Constitucional de 1988, que, ao repartir as competências 

tributárias entre os entes federados, atribuiu aos Municípios a competência para cobrar 

impostos sobre “serviços de qualquer natureza”. Se a prestação de um serviço é a 
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materialidade utilizada para definir o critério temporal216 da regra-matriz de incidência desse 

imposto, ela também deve ser considerada na definição do critério espacial da hipótese de 

incidência do ISS, descartando-se a informação a respeito da localização dos demais 

elementos da prestação do serviço a ser tributada. Em resumo, é o local em que o serviço for 

prestado que atrairá a competência tributária para a cobrança do ISS.  

 Voltando ao exemplo do serviço médico prestado nas unidades de saúde municipais 

existentes no território de determinado Município por profissional que representa empresa 

médica com sede em outro Município, mas contratada pela Prefeitura daquele primeiro, é 

possível afirmar que o critério material dessa prestação de serviço é concretizado no 

território do primeiro Município, no qual os serviços médicos são efetivamente prestados à 

sua população. Ainda que exista, no outro Município, estabelecimento em que se administra 

os detalhes da atividade realizada, não se pode afirmar que nele houve qualquer prestação 

de serviço referente a esse contrato celebrado com aquela Prefeitura Municipal. Sendo assim, 

é possível afirmar que é do primeiro Município a competência para cobrar ISS sobre essa 

prestação de serviço. 

 O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo possui algumas decisões recentes nesse 

sentido217, tendo como fundamento a ideia de que deve ser verificado o local onde há a 

                                                           
216 Conforme análise construída na seção 3.1 desta primeira parte do trabalho. 
217 “Afirma a empresa (...) que estava sediada no Município de Avaré mas nele não prestava serviços. Ao 

contrário, os serviços que prestou, nos exercícios de 2003 a 2008, o fez para as Prefeituras Municipais de 

Arandu, Iaras e Itaí. Em 2008 mudou-se para Iaras. Somente a partir de 2010 passou a prestar serviços em 

Avaré, passando-se a efetuar ‘a retenção direta do ISS respectivo’. (...) 

Após a vigência da LC 116/2003 (...) é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional 

do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato 

gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo. 

Assim, considerando-se que os créditos tributários se referem a serviços prestados no período entre os anos 

de 2003 a 2009, tem-se que: (...) (b) a partir da vigência da Lei Complementar n.º 116/2003 (01 de agosto 

de 2003), o sujeito ativo da relação tributária é o Município onde o serviço foi efetivamente prestado, 

localidade em que há uma unidade econômica ou profissional onde a atividade é desenvolvida, 

independentemente de ser formalmente sede ou filial da pessoa jurídica. (...) 

No caso em exame, os Municípios onde os serviços médicos foram prestados posto que não se concebe 

pessoas sendo atendidas por médicos em um município e a atividade ser considerada como realizada 

em outro município. Assim, a partir de 01 de agosto de 2003, em relação a serviços prestados pela empresa 

em pauta em outros municípios não pode a Municipalidade de Avaré cobrar ISS. (...)”. (TJSP/ Apelação n.º 

0011715-34.2011.8.26.0073, 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. 

José Luiz de Carvalho, j. 15/08/2013, p. 6-8, grifo nosso). 

Nesse mesmo sentido: 

“(...) No caso concreto os serviços foram prestados em hospitais de Indaiatuba e Campinas que caracterizam 

unidades profissionais para os fins do art. 4º da LC 116/2013, conforme bem foi explicitado na r. sentença 

recorrida. (...)  

Nas nações em que os Municípios dispõem de ampla competência tributária, a exemplo do que se 

verifica no Brasil após a CF/1988, somente pode ser aceito um sistema que defina a competência 

tributária quanto ao ISS de acordo com o local onde o fato gerador (prestação dos serviços) 

efetivamente ocorre, sob pena de incentivarmos uma verdadeira guerra tributária entre Municípios e 

privilegiarmos aqueles prestadores de serviços que buscam fraudar o Fisco instalando ficticiamente 
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unidade econômica com os instrumentos necessários para a prestação do serviço médico, 

que pode ser caracterizada como estabelecimento prestador, nos moldes previstos no art. 4º 

da Lei Complementar n.º 116/2003218. 

  Ainda sobre a possibilidade de surgimento de conflitos de competência entre 

diferentes Municípios em relação à cobrança de ISS, não se pode olvidar aquelas prestações 

de serviço que podem ser realizadas de forma concomitante em pontos espaciais localizados 

em Municípios diferentes, como se verifica, por exemplo, na prestação do serviço de 

vigilância de um imóvel comercial, que pode ser executado, concomitantemente, com a 

disponibilização de seguranças trabalhando nos arredores do imóvel vigiado e o 

monitoramento à distância, via câmeras de vídeo, cujas imagens são transmitidas e 

acompanhadas em um estabelecimento da empresa de segurança, localizado em Município 

distinto daquele onde está o imóvel vigiado. Seguindo a mesma premissa já adotada 

anteriormente, ao se verificar que a materialidade tributável por meio do ISS concretiza-se 

em pontos localizados nos territórios de Municípios diferentes, é necessário analisar qual o 

tipo de atividade realizada em cada um desses locais e sua relação com a atividade que consta 

como objeto do contrato de prestação de serviço. Ainda que a realização da atividade-fim 

para a qual o prestador do serviço foi contratado exija a execução de outras atividades 

também caracterizadas como prestação de serviço, essas atividades são consideradas 

acessórias em relação ao objeto principal do contrato de prestação de serviço. Sendo assim, 

apenas a atividade-fim realizada pelo prestador de serviço é que deve ser tributada por meio 

do ISS. Como consequência, para definição do critério espacial da regra-matriz de incidência 

desse imposto, não importa a identificação do local em que foi realizada a atividade-meio 

necessária para a execução da atividade-fim, objeto do contrato de prestação de serviço, e 

sim o local onde a atividade-fim foi realizada219. 

                                                           
seus estabelecimentos em Municípios que cobram o ISS com alíquotas mínimas, o que não se verifica 

neste caso em que ambos os municípios tem alíquota de 5%. 

A Lei Complementar n. 116/2003, em seu art. 3º, mantém a regra pela qual o serviço considera-se prestado 

e o imposto devido no local do estabelecimento do prestador. No entanto, de acordo com o art. 4º do mesmo 

diploma legal, considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de 

prestar o serviço. As normas levam à conclusão de que o Município competente para exigir o ISS é 

aquele no qual o serviço é realizado, ainda que o prestador possua uma unidade central (sede) em 

localidade diversa”. (TJSP, Apelação n.º 0005739-50-2012.8.26.0125, 18ª Câmara de Direito Público do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 08/05/2014, grifo nosso). 
218 Os detalhes sobre a caracterização de um estabelecimento prestador estão analisados na seção 3.2.3 desta 

primeira parte do trabalho. 
219 Neste sentido também estão as conclusões do professor AIRES F. BARRETO: “Se algumas atividades 

acessórias, tarefas-meio, forem desenvolvidas em lugares diversos, isso não terá o condão de alterar o local 

da prestação dos serviços, que será, só e unicamente, aquele em que situado o estabelecimento escolhido para 

ultimação, perfazimento ou conclusão do serviço”. (BARRETO, Aires F. Curso de Direito Tributário 

Municipal. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 378). 
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 Retomando, então, o exemplo acima descrito sobre a prestação de serviços de 

vigilância em um imóvel comercial, a atividade-fim contratada pelo tomador do serviço é a 

realização da ação de observar, de cuidar com atenção, de permanecer atento ao imóvel de 

tal forma que consiga impedir ou inibir qualquer ação criminosa220, não importa se, para 

executar a ação de observar, a empresa prestadora do serviço colocará profissionais nos 

arredores do imóvel ou se instalará equipamentos no próprio imóvel ou próximos a ele para 

conseguir imagens ao vivo e ininterruptas do imóvel, que serão observadas à distância. A 

atividade esperada pelo tomador do serviço é que o imóvel permaneça seguro contra 

qualquer pessoa que queira invadi-lo e isso só pode se concretizar no local onde está o 

imóvel, haja vista que não há como um sujeito adentrar fisicamente em um imóvel, em ação 

criminosa, sem estar no próprio imóvel. Sendo assim, é possível afirmar que é no Município 

onde está localizado o imóvel vigiado que é concretizada a materialidade da prestação de 

serviço de vigilância de bens imóveis, independentemente do local onde está sediada a 

empresa prestadora desse serviço. Como consequência, é aquele o Município competente 

para cobrar ISS sobre essa prestação de serviço221. 

 Considerando, então, todas as hipóteses levantadas até o momento sobre prestações 

de serviço que, em razão de suas particularidades, podem dificultar a identificação do local 

em que se considera ocorrido o fato jurídico que poderá ser tributado por meio do ISS, o que 

se pode afirmar, indubitavelmente, é que a definição do local em que foi concretizada a 

prestação de determinado serviço sempre dependerá da análise de cada caso concreto. 

Sempre será necessário analisar qual a prestação de serviço realizada, para primeiramente 

compreender qual a atividade-fim que o prestador de serviço realizou em benefício do 

tomador e, como consequência, buscar a identificação do local em que essa atividade foi 

realizada, pois será nesse ponto do espaço geográfico que ocorrerá a incidência do ISS. 

 

 

 

 

                                                           
220 Cf. DÁCOMO, Natália de Nardi. Hipótese de Incidência do ISS. São Paulo: Noeses, 2007, p. 163. 
221 Está correta, assim, a previsão do art. 3º, inciso XVI da Lei Complementar n.º 116/2003, que prevê o local 

“dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados” como local em que é devido o 

ISS incidente sobre a prestação dos serviços de “vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas”, 

previsto no item 11.02 da lista anexa ao seu texto.  
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3.2.3. A Lei Complementar n.º 116/2003 e a solução de conflitos de competência na 

cobrança do ISS 

 

 O Constituinte de 1988, já prevendo a possibilidade de ocorrência de conflitos de 

competência entre entes federados que pretendessem exigir o mesmo imposto sobre um 

mesmo fato jurídico tributável, atribuiu à lei complementar a função de dirimir conflitos de 

competência em matéria tributária, como consta na prescrição do art. 146, inciso I da Carta 

Magna. Vale ressaltar que, de acordo com o entendimento do professor Roque Antonio 

Carrazza (2015), adotado neste trabalho222, esses possíveis conflitos de competência já foram 

dirimidos pelo próprio texto constitucional por meio da atribuição de competências 

específicas para cada ente tributante, que somente poderá exercê-las quando o fato jurídico 

tributável pelo exercício de cada uma dessas competências ocorrer dentro dos limites do seu 

território. Entretanto, sabe-se que, no mundo fático, são inúmeros os casos de ocorrência de 

conflitos de competência entre Municípios distintos que, por identificarem, em seus 

respectivos territórios, algum dos elementos relacionados a uma prestação de serviço, 

colocam-se como sujeitos competentes para tributar esse fato jurídico, o que pode fazer com 

que o mesmo prestador de serviço sofra a cobrança de ISS por parte de Municípios distintos, 

em razão de ter realizado uma única prestação de serviço.  

Para resolver e tentar evitar esses possíveis conflitos de competência, a Lei 

Complementar n.º 116/2003 prescreveu, no caput e nos incisos que compõem o seu art. 3º, 

regras que estabelecem qual local deve ser considerado como critério espacial da regra-

matriz de incidência do Imposto sobre Serviços, definindo também, por consequência, o 

Município com legitimidade para figurar como sujeito ativo da relação jurídica tributária que 

terá a cobrança do ISS como objeto. A primeira dessas regras, prevista no caput do 

mencionado art. 3º, prescreve que “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”. Note-se que a legislação complementar elegeu como elemento para 

identificação do critério espacial da regra-matriz de incidência do ISS a materialidade 

                                                           
222 “Como o ‘conflito’ ao qual alude o art. 146 da CF é potencial, abstrato, hipotético, a lei complementar que 

vai dispor sobre ele deve limitar-se a reforçar o arquétipo genérico (a norma-padrão de incidência) dos 

tributos que, eventualmente, podem ensejar um dos três fenômenos há pouco referidos. A experiência 

revelou, por exemplo, que podem, na prática, surgir ‘conflitos’ entre o ISS e o ICMS. A lei complementar, 

de que ora cogitamos, tentará evita-los, ‘declarando’, com maior riqueza de detalhes, a Constituição Federal, 

na parte em que ela cuida destes impostos”. (CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito 

Constitucional Tributário. 30 ed. rev., ampl. e atual. até a Emenda Constitucional n. 84/2014. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2015, p. 1134). 
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tributável por meio desse imposto e o local onde ela efetivamente for realizada. 

Independentemente do fato de o prestador de serviço ter um local organizado exclusivamente 

para a realização da sua atividade de prestar serviços ou se o fizer no seu próprio domicílio, 

o que importará para que a incidência do ISS ocorra é que se identifique o local em que o 

prestador de serviço está concretizando a prestação de serviço para o qual foi contratado. 

Com isso, reforça-se a análise de que a identificação dos elementos que compõem a regra-

matriz de incidência do ISS sempre deve ser feita com foco no prestador do serviço e não no 

seu tomador, como desenvolvido anteriormente no início do capítulo 2 desta primeira parte 

do trabalho. 

 A definição inicial de que se deve considerar como prestado o serviço no local do 

estabelecimento prestador, prescrita no caput do art. 3º da mencionada lei complementar, 

privilegia o local em que a materialidade tributável por meio do Imposto sobre Serviços é 

efetivamente realizada. Colabora para esse entendimento o próprio enunciado do art. 4º da 

Lei Complementar n.º 116/2003, cujos termos seguem abaixo: 

 

Art. 4º 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 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. 

 

 Observe-se que o enunciado do artigo acima transcrito identifica o estabelecimento 

prestador como o local onde a atividade de prestação de serviço é desenvolvida temporária 

ou permanentemente, com o emprego dos elementos econômicos e profissionais necessários 

para tanto. A prestação de serviço, fato jurídico tributável por meio do ISS, se concretiza no 

local em que o prestador de serviço executa os serviços para os quais é contratado. Portanto, 

considerando que, em geral, as atividades caracterizadas como prestação de serviço exigem 

o emprego de materiais e equipamentos específicos na sua execução, os quais precisam estar 

reunidos e organizados adequadamente para que o serviço possa ser prestado, é no local onde 

esses elementos estão reunidos que as prestações de serviço são realizadas, o que permite 

identificar esse local como estabelecimento prestador223. Ainda que o prestador não tenha 

                                                           
223 “(...) só prevalecerá o estabelecimento escolhido pela empresa (dentre tantos que eventualmente possua) 

realizar, desenvolver e ultimar os atos materiais, providências e medidas necessárias à prestação dos serviços. 

Ter-se-á caracterizado, nesse local, o ‘estabelecimento prestador’ dos serviços contratados. 

Em assim sendo, restará induvidoso que esse ‘fazer’ completar-se-á apenas nesse dado estabelecimento, para 

tanto, designado (ou mesmo adrede criado). Consequentemente, o fato prestar serviços somente terá 
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destacado um lugar próprio apenas para reunir esses elementos, a fim de utilizá-lo 

exclusivamente para exercer sua atividade de prestação de serviço, mas o faça em sua própria 

residência, como muitas vezes acontece com advogados, engenheiros civis ou psicólogos, 

por exemplo, será o local do seu domicílio o ponto geográfico onde se considerará ocorrido 

o fato jurídico tributável por meio do ISS, pois é nele que se concretiza a prestação do 

serviço. 

 Há determinados tipos de serviços que, por sua própria natureza, não podem ser 

prestados sempre em um local fixo, nos moldes de um estabelecimento prestador, pois 

exigem que o prestador desloque equipamentos e mão-de-obra para o local onde o tomador 

deseja ver concretizada a utilidade buscada com a contratação do serviço. Exemplo clássico 

desse tipo de serviço é o serviço de construção civil: não há como a empresa prestadora, 

contratada para construir um edifício comercial de quatro andares, realizar a atividade de 

construção civil no seu estabelecimento sede; para executar o serviço para o qual foi 

contratada, deve deslocar mão-de-obra e equipamentos necessários para a prestação desse 

tipo de serviço até o local onde o tomador que a contratou deseja que esse edifício seja 

construído. Nesse caso, a prestação do serviço será executada nesse local da construção; 

consequentemente, esse ponto do espaço geográfico será considerado como local de 

ocorrência da materialidade tributável por meio do imposto sobre serviços.  

 Situação semelhante é verificada no caso dos serviços de transporte municipal: a 

empresa contratada para prestar o serviço de transporte de passageiros dentro do território 

de um Município não conseguirá cumprir esse contrato mantendo seus veículos e seus 

motoristas dentro do seu estabelecimento sede, especialmente se esse estiver localizado no 

território de um Município diferente daquele onde os passageiros serão transportados. Para 

que essa empresa possa prestar esse serviço, será necessário que os seus veículos 

primeiramente sejam conduzidos até o território do primeiro Município e, em determinado 

ponto inicial desse, realizem o embarque de passageiros. Após percorrer determinado trajeto 

até outro ponto localizado dentro do território do mesmo Município, os passageiros 

desembarcarão e terá fim, nesse momento, a prestação de serviço de transporte municipal. 

Nesse caso, portanto, o fato de o estabelecimento sede dessa empresa de transporte estar 

localizado no território de um Município não determina a sua competência para cobrar ISS 

sobre essa prestação de serviço de transporte municipal, pois a materialidade tributável por 

meio desse imposto não foi concretizada naquele estabelecimento. A competência para a 

                                                           
ocorrência no Município onde ultimado e perfeito, nos termos avençados”. (BARRETO, Aires F. ISS na 

Constituição e na lei. 3 ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 328). 
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tributação dessa prestação de serviço cabe, na verdade, ao Município em cujo território foi 

realizado o serviço de transporte municipal224. 

 Atento para essas situações específicas, o legislador complementar elencou, nos 

incisos I a XXII do art. 3º da Lei Complementar n.º 116/2003, as atividades que geralmente 

exigem o deslocamento do seu prestador, com seus equipamentos e a mão-de-obra 

necessários para a prestação do serviço, para um local diferente daquele onde está o 

estabelecimento sede da empresa, determinando que, nesses casos, o critério espacial do ISS 

não será identificado pelo local em que está o estabelecimento prestador, e sim pelo local 

onde o serviço foi efetivamente prestado. Observe-se, contudo, que tanto a regra geral 

prevista no caput do mencionado art. 3º quanto as regras específicas previstas nos incisos 

que compõem esse mesmo artigo, a Lei Complementar n.º 116/2003 procuram privilegiar 

sempre o mesmo elemento para definir o critério espacial da regra-matriz de incidência do 

ISS: o local onde efetivamente a prestação de serviço é realizada.  

 Agiu bem, assim, o legislador complementar, ao determinar que o local em que se 

considera ocorrido os serviços relacionados à construção civil sempre será aquele onde a 

obra de construção civil está sendo executada225, pois é nesse local que a atividade do 

prestador é efetivamente realizada, independentemente do local onde esteja o 

estabelecimento desse prestador. Também no caso da prestação de serviços médicos é 

possível afirmar que o legislador complementar elegeu parâmetros corretos para a 

identificação do local em que se considera ocorrida a materialidade para fins de cobrança de 

ISS, tendo em vista que os serviços médicos são prestados, na grande maioria das vezes, no 

local onde o profissional reúne todos os equipamentos e instrumentos necessários para 

realizar, com habitualidade, a prestação desse tipo de serviço aos seus pacientes, que 

comparecem a esse estabelecimento prestador para serem consultados. Essa mesma 

definição, aliada ao conceito de “estabelecimento prestador” prescrito no art. 4º da mesma 

LC n.º 116/2003, deve ser aplicada ao caso exemplificado anteriormente na seção 3.2.2, em 

que os profissionais de uma clínica médica localizada no território de um Município são 

contratados para prestar serviços na unidade de saúde municipal de outro Município. 

Considerando-se que, nessa unidade de saúde, há equipamentos e instrumentos necessários 

                                                           
224 Acertada também é a previsão do art. 3º, inciso XIX da Lei Complementar n.º 116/2003, que prevê o 

Município “onde está sendo executado o transporte” como local em que se considera ocorrida a prestação 

do “serviço de transporte de natureza municipal”, previsto no item 16.01 da lista anexa ao seu texto. 
225 Lei Complementar n.º 116/2003. 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: (...) 

III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista anexa; 
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para a prestação do serviço médico e que é nesse local que os serviços médicos são prestados 

aos pacientes, é possível entender que esse é o estabelecimento prestador desse serviço, 

executado nesse Município, independentemente da existência da clínica médica como outro 

estabelecimento prestador, localizado em outro Município.  

 Maiores dificuldades para a definição do critério espacial da regra-matriz de 

incidência do ISS são encontradas em relação às prestações de serviço que são realizadas 

nos territórios de mais de um Município. Nessa seara, menor complexidade apresentam 

aquelas prestações de serviços em que a atividade-fim contratada pelo tomador é realizada 

apenas no território de um Município, sendo que a atividade realizada em outro Município 

constitui-se apenas em atividade-meio necessária para a execução da primeira, caso em que 

apenas o Município em que a atividade-fim é executada é que terá competência para cobrar 

o Imposto sobre Serviços. 

 As atividades que exigem a prévia coleta de materiais ou objetos para serem 

realizadas também podem provocar conflitos de competência entre Municípios, nos casos 

em que a empresa prestadora de serviço possui, no território de um Município, 

estabelecimento para coletar materiais ou objetos entregues pelo tomador do serviço, sendo 

que a execução do serviço propriamente dito é feita em estabelecimento localizado no 

território de outro Município. Isso se verifica com frequência nos casos do serviço de 

análises clínicas (previsto no item 04.02 da lista anexa à Lei Complementar n.º 116/2003), 

em que a análise laboratorial do material colhido do organismo de determinado sujeito 

depende da realização prévia dessa coleta226.  

 Considerando o fato de que a coleta de materiais também é uma prestação de serviço 

prevista na lista anexa à LC n.º 116/2003 (item 4.20), os Municípios em cujo território estão 

localizados os estabelecimentos que fazem a coleta desse material têm entendido que 

possuem competência para cobrar ISS sobre o exercício dessa atividade, sob o argumento 

de que é em seu território que o tomador do serviço contrata a prestação do serviço de 

análises clínicas e recebe, posteriormente, o resultado desse serviço, com a entrega do laudo 

enviado pelo laboratório que analisou o material recolhido. Contudo, nesse caso, a atividade 

de coleta de material não é realizada como uma prestação de serviço autônoma, e sim como 

uma atividade-meio necessária para a execução da atividade-fim a ser prestada pelo 

laboratório de análises clínicas, que é a análise desse material. Sendo assim, a única 

materialidade tributável por meio do ISS que se verifica nesse tipo de situação é a atividade 

                                                           
226 Cf. DÁCOMO, Natália de Nardi. Hipótese de Incidência do ISS. São Paulo: Noeses, 2007, p. 72. 
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de análises clínicas, concretizada no Município onde está o laboratório responsável pela 

prestação desse serviço, Município esse que será o único competente para tributá-la. Não é 

esse, contudo, o entendimento recente da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça 

sobre esse tipo de situação. A análise dos votos proferidos pelos Ministros que participaram 

do julgamento do Recurso Especial n.º 1.439.753/PE demonstra que, apesar do entendimento 

de que a atividade de coleta configura-se como atividade-meio do serviço de análises 

clínicas, houve o equivocado acatamento dos argumentos do Município em cujo território 

ocorre a coleta dos materiais (Jaboatão dos Guararapes/PE) destinados à análise clínica 

realizada em laboratório localizado em outro Município (Recife/PE), no sentido de que é 

naquele primeiro território que é iniciada e finalizada a prestação do serviço de análises 

clínicas, o que determinaria a sua competência para a cobrança do ISS. Desconsiderou-se 

indevidamente que essa tributação compete ao Município onde efetivamente se concretiza o 

núcleo do serviço de análises clínicas prestado227. 

                                                           
227 Observe-se os argumentos adotados pelo Ministro Arnaldo Esteves Lima, relator do citado recurso: 

“(...) O ISS recai, em regra, sobre a prestação de serviços de qualquer natureza realizada de forma onerosa a 

terceiros. Assim, quando há mera remessa do material biológico colhido para análise entre outra unidade do 

mesmo contribuinte não há fato gerador do tributo, à míngua de relação jurídico-tributária com terceiros e de 

onerosidade. (...) 

A função econômica precípua desenvolvida pelo laboratório recorrente não é coletar material biológico, 

embora referido serviço constitua hipótese de incidência do ISS, por se encontrar expressamente previsto na 

lista anexa à Lei Complementar 116/03, mas sim proceder à sua análise clínica, serviço este também 

integrante da lista.  

Pela natureza das atividades que desenvolve, o laboratório recorrente compromete-se a entregar o laudo com 

o resultado das análises clínicas realizadas a partir do material colhido. O fato gerador se concretiza com a 

prestação desse serviço. A mera colheita, sem a indispensável análise, não tem nenhum sentido. O cliente 

paga pelo exame clínico, que vem materializado no laudo que lhe é entregue.  

Ressalto que o serviço pode limitar-se à mera coleta de material caso seja necessária sua remessa a outro 

laboratório no Brasil ou exterior, possivelmente para análise por entidade detentora de equipamento mais 

avançado em termos tecnológicos. Nesse caso, o fato gerador seria aquele preconizado pelo item 4.20 (coleta 

de material biológico) da lista anexa à Lei Complementar 116/03, na medida em que a efetiva análise clínica 

e a feitura do laudo correspondente caberia a outro contribuinte.  

No entanto, no caso dos presentes autos, a unidade da parte recorrente colhe o material para ela mesma 

analisá-la clinicamente em outra unidade, situada em município diverso. O consumidor paga por esse serviço 

diretamente ou por meio de plano de saúde, se for o caso. Desse modo, tem-se que o fato imponível, passível 

da incidência do ISS, é a análise clínica, de que cuida o Item 4.02 da lista anexa à Lei Complementar 116/03. 

(...) 

Nesse contexto, a sustentada divisão entre atividade-meio e atividade-fim não se mostra capaz, por si só, de 

modificar a competência tributária. Na unidade econômica ou profissional do contribuinte em que o cliente 

colher o material, pagar pelo serviço de análise clínica e receber a nota fiscal será devido o ISS, pouco 

importando onde ocorra, por uma questão de organização administrativa interna, a efetiva análise clínica.  

Em resumo, se o contribuinte colhe material do cliente em unidade situada em determinado município 

e realiza a análise clínica em outro, o ISS é devido ao primeiro município, em que estabelecida a relação 

jurídico-tributária, e incide sobre a totalidade do preço do serviço pago, não havendo falar em 

fracionamento, à míngua da impossibilidade técnica de se dividir ou decompor o fato imponível”. (STJ, 

Inteiro Teor do REsp n.º 1.439.753/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Rel. p/ Acórdão 

Benedito Gonçalves, j. 06/11/2014, DJe 12/12/2014, p. 9-11, grifo nosso). 
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 A tentativa de considerar como autônoma, para fins de cobrança de ISS, uma 

atividade de coleta exercida como atividade-meio para a consecução da atividade-fim 

contratada pelo tomador do serviço também pode ser verificada em relação aos 

estabelecimentos existentes em determinados Municípios que têm a função de receber 

roupas e demais objetos dos sujeitos que procuram serviços de lavanderia (atividade prevista 

no item 14.10 da lista anexa à Lei Complementar n.º 116/2003). Essa atividade de coleta 

realizada por esse tipo de estabelecimento também é mera atividade-meio do serviço de 

lavanderia, atividade-fim prestada pelo estabelecimento onde se encontram as máquinas de 

lavar, secar e passar e de onde esses objetos saem prontos para serem reenviados àqueles 

primeiros estabelecimentos, para futura devolução aos seus proprietários. Estando esses 

estabelecimentos nos territórios de Municípios diferentes, cabe apenas ao Município onde 

se encontra a lavanderia a competência para tributar essa prestação de serviço, pois é em seu 

território que ela é concretizada228.  

 Toda a análise do critério espacial da regra-matriz de incidência do imposto sobre 

serviços construída nestes últimos tópicos justifica-se pela relação que existe entre o local 

de ocorrência da prestação do serviço e a base de cálculo do ISS. Se o local de incidência do 

ISS é aquele em que foi efetivamente realizada a prestação do serviço, a base de cálculo do 

imposto incidente sobre determinada prestação de serviço deve ser apurada considerando o 

preço cobrado pelo prestador do seu tomador em razão da materialidade concretizada 

naquele local. Não há maiores problemas nos casos em que a atividade-fim do prestador de 

serviços é realizada apenas no território de determinado Município, pois basta se verificar o 

                                                           
228 Sobre esse tipo de situação, há adequado julgamento da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça 

proferido no Agravo Regimental no Recurso Especial n.º 1.251.753/ES, cuja ementa reproduz-se a seguir:  

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISS. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIO LOCAL DA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FIM. 

1. Cinge-se a controvérsia em saber qual Município é titular do crédito de ISSQN: o Município de 

Cariacica, onde é prestado o serviço desenvolvido pelo contribuinte (lavanderia); ou o Município de 

Vitória, local da filial administrativa da empresa (captação de clientela, entrega da mercadoria e 

pagamento). 

2. Considera-se como local do estabelecimento prestador a localidade em que há uma unidade econômica ou 

profissional, isto é, onde a atividade é desenvolvida, independentemente de ser formalmente considerada 

como sede ou filial da pessoa jurídica. 

3. No presente caso, o Município de Vitória (recorrente) não é o local da prestação de serviços, mas sim 

onde se executam as atividades de captação da clientela (atividade meio). Portanto, não pode o 

recorrente ser o beneficiário do tributo. 

4. A jurisprudência do STJ afirma que, "envolvendo a atividade, bens e serviços, a realidade econômica que 

interessa ao Direito Tributário impõe aferir o desígnio final pretendido pelo sujeito passivo tributário, 

distinguindo-se a atividade meio, da atividade fim, esta última o substrato da hipótese de incidência." (REsp 

805.317, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, DJ 17.8.2006). 

Agravo regimental improvido”.  

(STJ, AgRg no REsp n.º 1.251.753/ES, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 27/09/2011, DJe 

04/10/2011, grifos nossos). 
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preço cobrado pela execução desse serviço para que seja possível apurar a base de cálculo 

do imposto. A dificuldade maior está, contudo, nas situações em que a mesma atividade-fim 

é executada concomitantemente pelo prestador do serviço em estabelecimentos situados nos 

territórios de diferentes Municípios, pois será preciso verificar qual a extensão da 

materialidade concretizada em cada um desses pontos espaciais para que se possa apurar a 

base de cálculo do imposto que poderá ser cobrado por cada um desses entes federados. 

 Se a atividade-fim contratada pelo tomador for realizada em estabelecimentos 

pertencentes a Municípios distintos, cada um desses locais poderá ser considerado como 

local de incidência do ISS, que deverá ser calculado com base no preço cobrado pelo serviço 

realizado em cada um desses estabelecimentos. Contudo, atualmente, a legislação 

complementar nacional não prescreve critérios para a definição dos limites de cada uma 

dessas materialidades e, consequentemente, das respectivas bases de cálculo, o que será 

objeto de uma análise mais detalhada nas seções 3.4.2, 3.4.3 e 3.4.4 da segunda parte deste 

trabalho. 

 

 

3.2.4. O critério espacial e a definição do sujeito ativo do ISS 

 

 Sabe-se que a definição do critério espacial da regra-matriz de incidência tributária é 

responsável por identificar o local em que se considera ocorrido o fato jurídico previsto no 

antecedente dessa norma jurídica geral e abstrata como hipótese para a incidência de 

determinado tributo. Para que essa incidência ocorra, é necessário que se identifique, 

primeiramente, as partes entre as quais será estabelecida a relação jurídica tributária, que 

terá a cobrança do tributo como objeto. Por isso, a regra-matriz inclui não só os elementos 

necessários para o cálculo do valor do tributo devido, mas também aqueles que identificam 

o sujeito que terá o direito de cobrar o pagamento e o sujeito que terá o dever de realizá-lo.  

 Esta seção do trabalho demonstra a clara relação existente entre o critério espacial da 

regra-matriz de incidência de um tributo e o sujeito ativo229 identificado como competente 

para realizar a sua cobrança. A materialidade tributável por meio de determinado tributo não 

implica apenas na identificação do local em que se considera ocorrida essa materialidade, 

                                                           
229 “Ocorrido o fato jurídico tributário, instala-se a relação dele decorrente, denominada ‘obrigação tributária’. 

Esta é composta por dois sujeitos, sendo um – o sujeito ativo – o titular do direito subjetivo público de exigir 

o cumprimento da prestação pecuniária equivalente ao tributo, e outro – o sujeito passivo, portador do dever 

jurídico de adimplir referida prestação”. (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e 

método. 5 ed. São Paulo: Noeses, 2013, p. 631-632). 
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mas também, como consequência, na definição do ente federado competente para realizar 

essa tributação. 

 O sujeito ativo do ISS sempre será aquele em cujo território se verifica a 

manifestação da capacidade contributiva do sujeito passivo desse mesmo imposto, em razão 

da prestação de um serviço. É esse Município (e também o Distrito Federal, se for o caso) 

que terá competência para legislar sobre a cobrança desse imposto, prevendo, em sua própria 

lei, os critérios para identificação da hipótese de incidência do ISS, dos elementos que serão 

empregados no cálculo do imposto devido e do sujeito passivo de quem esse sujeito ativo 

buscará o recebimento do ISS.  

 A determinação de qual o ente federado que, de acordo com a Constituição Federal, 

tem a competência para legislar sobre o ISS incidente em seu território, é uma das situações 

que mais geram conflitos de competência entre entes federados. Assim se afirma com base 

na consideração de que, como já dito anteriormente, o fato de um dos elementos relacionados 

à prestação de serviço estar localizado no território de determinado ente, tais como o tomador 

do serviço ou o estabelecimento que o prestador mantém para cuidar da parte administrativa 

dos seus negócios, geralmente leva esse Município a prever, ainda que de forma 

inconstitucional, a cobrança do ISS em relação a esses casos. Com isso, o prestador de 

serviço que tem seu estabelecimento prestador de serviço em um Município, mas presta um 

serviço em um ponto localizado no território de outro Município em favor de um tomador 

residente em um terceiro Município, estaria sujeito ao recebimento de três cobranças 

distintas de ISS, cada qual exigida de um desses três Municípios. Em um caso como o desse 

exemplo hipotético, os Municípios em cujos territórios não ocorreu efetivamente a prestação 

do serviço a ser tributada não têm competência para tributá-la, estando atuando, portanto, 

além dos limites que lhe foram impostos pela Constituição Federal.  

 Como consequência, se o único Município (ou também o Distrito Federal) 

competente para cobrar o ISS sobre determinada prestação de serviço é aquele onde essa 

prestação foi executada, a atuação desse Município como sujeito ativo desse imposto estará 

limitada à tributação de uma base de cálculo que corresponda exatamente à materialidade 

concretizada em seu território. Considerando uma prestação de serviço que seja executada 

efetivamente em pontos localizados em territórios de dois Municípios distintos, somente 

caberia a cada um desses Municípios exigir a cobrança de ISS sobre o valor da parte do 

serviço prestado em seu território, não podendo estender essa cobrança também à parte do 
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valor do serviço prestado em território alheio. Exemplo claro desse tipo de atividade é aquela 

prevista no item 22.01 da lista anexa à Lei Complementar n.º 116/2003230.  

Sabendo-se da existência de uma mesma rodovia que tem sua extensão em territórios 

pertencentes a diferentes Municípios, verifica-se a ocorrência da prestação do serviço de 

exploração de rodovia no território de cada um desses Municípios, o que implica, portanto, 

na competência de cada um desses Municípios para cobrar ISS sobre a parcela dessa 

materialidade concretizada em seu território. A base de cálculo desse imposto cobrado por 

cada um desses Municípios não poderá equivaler ao valor total recebido a título de pedágio 

dos usuários da rodovia em toda a sua extensão, mas apenas o valor proporcional à parte 

dessa rodovia que se encontra no seu território.  

 Para fazer cumprir as prescrições constitucionais em matéria tributária, definindo de 

forma mais objetiva os limites estabelecidos pela própria Constituição Federal em relação à 

competência tributária de cada ente federado, a Lei Complementar n.º 116/2003 vem 

explicitar, por meio do seu art. 3º, as regras para identificação de qual Município é 

competente para cobrar o ISS incidente sobre cada tipo de prestação de serviço, a fim de 

evitar, assim, a ocorrência desse conflito de competências totalmente inconstitucional. As 

prescrições dessa lei complementar devem servir como guia para a identificação de qual o 

sujeito ativo da cobrança do ISS em cada caso concreto e, consequentemente, para validação 

da legislação ordinária de cada Município que esteja seguindo ou não os limites da sua 

competência postos por essa lei complementar. 

 Lembre-se, aqui, os exemplos dos serviços de vigilância de bens imóveis, de 

transporte municipal e de serviços médicos, cujos critérios postos pela Lei Complementar 

n.º 116/2003 para a identificação do local de ocorrência do fato jurídico tributável e, como 

consequência, do sujeito ativo para a cobrança do ISS já foram analisados anteriormente nas 

seções 3.2.2 e 3.2.3 deste trabalho. Em relação ao exemplo da rodovia, tratado acima, o art. 

3º, §2º da mesma legislação prescreve a competência de cada Município em cujo território 

há extensão da rodovia explorada para a cobrança do ISS sobre esse serviço. Ainda que essa 

legislação não prescreva expressamente qual o critério objetivo que deve ser considerado 

para a apuração da base de cálculo a ser utilizada por cada um desses sujeitos ativos na 

apuração do ISS de sua competência, a própria natureza do serviço indica a extensão da 

                                                           
230 Lista anexa à Lei Complementar n.º 116/2003. Item 22.01 - Serviços de exploração de rodovia mediante 

cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, 

melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência 

aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas 

oficiais, 
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rodovia em cada território como elemento adequado para limitar a tributação imposta por 

cada um à medida da materialidade concretizada em seu território. 

 Atualmente se verifica que não há um único e claro elemento objetivo a ser 

considerado para a apuração da base de cálculo do ISS a ser cobrado por cada um dos 

Municípios em cujos territórios são realizados, de forma concomitante, outros tipos de 

prestações de serviços. Considerando-se que a legislação complementar atual não prescreve 

nenhum tipo de solução objetiva para essas situações, a questão que se coloca neste momento 

e que será explorada em detalhes nas seções 3.4.3 e 3.4.4 da segunda parte deste trabalho é: 

na ausência de lei complementar definindo critérios objetivos para evitar conflitos de 

competência na apuração da base de cálculo do ISS a ser cobrada por um sujeito ativo, é 

possível que esse Município preveja esses critérios em lei ordinária própria, ainda que esses 

possam atingir a competência tributária de outro Município? Caso a resposta seja negativa, 

como ficaria a cobrança do ISS nesses casos, diante da ausência do critério quantitativo da 

regra-matriz de incidência desse imposto? 
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CAPÍTULO 4 – O CRITÉRIO PESSOAL DO IMPOSTO SOBRE 

SERVIÇOS: O SUJEITO PASSIVO 

 

 

 Após a análise do sujeito ativo do Imposto sobre Serviços como sendo aquele que 

figura na relação jurídica tributária instaurada em razão da ocorrência de uma prestação de 

serviço prevista como hipótese para a incidência do imposto, cumpre analisar um pouco o 

outro sujeito que compõe essa relação jurídica: o sujeito passivo231, que, por ter realizado o 

fato jurídico a ser tributado ou por ter alguma relação com ele, ainda que indireta232, tem o 

dever de recolher o valor do imposto devido aos cofres públicos. Assim como no caso dos 

critérios espacial e temporal estudados nos tópicos anteriores deste trabalho, demonstra-se 

aqui a íntima relação existente entre o critério material do Imposto sobre Serviços e o sujeito 

que pode ser identificado na legislação municipal como detentor da obrigação de pagar esse 

imposto.  

 

 

4.1. A relação entre o critério material e o sujeito passivo do imposto 

 

 A análise desenvolvida até o presente momento neste trabalho deixa claro que o 

conceito jurídico adotado pelo constituinte originário na atribuição, aos Municípios e ao 

Distrito Federal, da competência para cobrar imposto sobre “serviços de qualquer natureza” 

determina que a única materialidade sobre a qual pode incidir o ISS é o ator de “prestar 

serviços”, e não o de “tomar serviços”. A atividade realizada pelo prestador de serviço em 

benefício de um tomador deve ser considerada para fins de incidência do ISS, e não a 

utilidade recebida pelo tomador em razão daquela prestação, tendo em vista que apenas o 

                                                           
231 “Sujeito passivo da relação jurídica tributária é a pessoa – sujeito de direitos – física ou jurídica, privada ou 

pública, de quem se exige o cumprimento da prestação: pecuniária, nos nexos obrigacionais; e insuscetível 

de avaliação patrimonial, nas relações que veiculam meros deveres instrumentais ou formais. 

É no critério pessoal do consequente da regra-matriz de incidência que colhemos elementos informadores 

para a determinação do sujeito passivo”. (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 26 

ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 298). 
232 Código Tributário Nacional (Lei n.º 5.172/1966). Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa 

obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. 

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato 

gerador; 

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição 

expressa de lei.  
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prestador revela capacidade contributiva decorrente do valor recebido do tomador do seu 

serviço. Como consequência, apenas o sujeito que realiza essa atividade é que pode ser eleito 

pelo legislador municipal como contribuinte do ISS. Conforme a definição de “contribuinte” 

prevista no art. 121, parágrafo único, inciso I do Código Tributário Nacional apresenta: é o 

prestador de serviço que tem relação pessoal e direta com a situação que constitui fato 

imponível tributário do ISS.  

 Ao tomador do serviço poderá caber apenas o papel de sujeito passivo do ISS na 

modalidade “responsável tributário”, nos moldes do art. 121, parágrafo único, inciso II e do 

art. 128233, ambos do CTN. Tendo como fundamento o vínculo existente entre o tomador do 

serviço e o fato jurídico tributável por meio desse imposto, já que o serviço é prestado em 

seu favor, o legislador municipal poderá atribuir expressamente a ele o dever de reter, no 

momento do pagamento do preço do serviço que lhe foi prestado, o valor do ISS calculado 

sobre esse preço e de repassá-lo aos cofres municipais. Nesse caso, ainda que a legislação 

municipal possa autorizar a Fazenda Pública municipal a adotar todas as medidas necessárias 

para receber diretamente do tomador o valor do ISS devido como consequência da prestação 

de serviço realizada em seu favor, essa cobrança somente poderá ser realizada com a 

aplicação dos mesmos critérios que seriam aplicáveis na cobrança direta do prestador do 

serviço. O valor que a Fazenda Pública municipal poderá cobrar a título de ISS do tomador 

de serviço é o mesmo que cobraria do prestador, de acordo com a atividade exercida por esse 

prestador e o regime tributário aplicável a ele, independentemente de qual atividade esse 

tomador exerce e do seu regime tributário.  

 Considere-se, como o exemplo, o caso da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos como empresa pública que teve o seu direito à imunidade recíproca reconhecido 

pelo Supremo Tribunal Federal234, o que impede a cobrança de ISS sobre os serviços 

prestados por ela, sejam esses serviços de natureza postal ou quaisquer outros prestados em 

seus estabelecimentos com a finalidade de arrecadar recursos para serem investidos na 

                                                           
233 Código Tributário Nacional (Lei n.º 5.172/1966). Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei 

pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao 

fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este 

em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. 
234 Ementa: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Imunidade recíproca. Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos. 3. Distinção, para fins de tratamento normativo, entre empresas públicas prestadoras 

de serviço público e empresas públicas exploradoras de atividade. Precedentes. 4. Exercício simultâneo de 

atividades em regime de exclusividade e em concorrência com a iniciativa privada. Irrelevância. Existência 

de peculiaridades no serviço postal. Incidência da imunidade prevista no art. 150, VI, “a”, da 

Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido”. (STF, RE n.º 601.392/PR, Tribunal 

Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 28/02/2013, DJe 05/06/2013, 

grifo nosso). 
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prestação dos serviços postais235. Trata-se, portanto, de empresa prestadora de serviços que 

não pode ser identificada como contribuinte do ISS. Contudo, essa empresa frequentemente 

é tomadora de serviços prestados por outras empresas, tais como serviços de limpeza ou de 

vigilância prestados no imóvel onde estão as instalações dos Correios. Essas prestações de 

serviço são tributáveis por meio do ISS e, por serem executadas em locais diferentes do local 

em que está estabelecida a empresa prestadora, geralmente são eleitas pelos legisladores 

municipais como situações em que cabe ao tomador do serviço fazer a retenção do valor do 

ISS incidente sobre essa prestação.  

 É fato comum as agências dos Correios questionarem as Administrações Municipais 

sobre o dever que lhes foi imposto de recolher o valor desse ISS aos cofres municipais, 

alegando que são imunes à cobrança desse imposto. Todavia, essa imunidade abrange apenas 

os serviços prestados pelos Correios, não se estendendo àqueles serviços que são prestados 

em seu favor por outras empresas. Nesse caso, portanto, o dever de recolher o ISS retido no 

momento do pagamento dos serviços que lhe foram prestados fará com que os Correios 

figurem como sujeito passivo desse imposto não na qualidade de contribuinte, e sim de 

responsável tributário. O regime tributário aplicado às empresas que prestam esses serviços 

aos Correios deverá ser considerado para o cálculo dos valores de ISS a serem retidos, seja, 

por exemplo, uma alíquota específica de acordo com o faturamento da empresa de vigilância, 

caso essa seja optante pelo Simples Nacional, ou a alíquota prevista na legislação municipal 

para os serviços de limpeza.  

 Verifica-se que o fato de o legislador municipal poder eleger o tomador do serviço 

como responsável pela retenção e pelo recolhimento do ISS incidente sobre o serviço 

prestado em seu favor não implica a possibilidade de alteração da materialidade tributável 

por meio desse imposto. Ainda que o legislador municipal, provavelmente com o intuito de 

facilitar a arrecadação do ISS, tenha estipulado que a cobrança desse imposto deva recair, 

                                                           
235 “DECISÃO CORREIOS – ISS – IMUNIDADE RECÍPROCA – SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME 

DE CONCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO. 

1. O Tribunal, no Recurso Extraordinário nº 601.392/PR, sob o ângulo da repercussão geral, da relatoria 

do ministro Joaquim Barbosa, acórdão redigido pelo ministro Gilmar Mendes, assentou que, no tocante ao 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, a imunidade tributária recíproca alusiva à 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT alcança todas as atividades por ela exercidas, até 

as não caracterizadas como serviços postais. Na oportunidade, fiquei vencido, na companhia do 

ministro relator e dos ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cezar Peluso. 

2. Em face do precedente, ressalvada a óptica pessoal, dou provimento ao extraordinário para 

consignar que a imunidade tributária recíproca abrange a atividade de comercialização de títulos de 

capitalização. 

3. Publiquem”. (STF, Decisão Monocrática proferida no RE n.º 765.891/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 

22/04/2014, DJe 30/04/2014, grifos nossos). 
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de forma exclusiva, subsidiária ou solidária, sobre o tomador do serviço, a materialidade 

tributável por meio do ISS não passa a ser a utilidade recebida pelo tomador do serviço, nem 

o fato imponível tributário do ISS é transformado na conjugação do verbo “tomar” com o 

complemento “serviço”. Em respeito à regra de competência tributária atribuída aos 

Municípios pelo constituinte originário por meio do art. 156, inciso III da Constituição 

Federal, a materialidade tributável por meio do ISS sempre será, inclusive nos casos de 

responsabilidade tributária do tomador do serviço, a realização da atividade pelo prestador 

do serviço, resultante da conjugação do verbo “prestar” com o complemento “serviço”. 

 

 

4.2. A relação entre o sujeito passivo e a base de cálculo do imposto 

 

 A implicação direta entre a materialidade tributável por meio do imposto sobre 

serviços e o sujeito que pode ser eleito pela legislação municipal ou distrital como 

contribuinte ou como responsável desse imposto, demonstrada no tópico anterior, também 

produz efeitos na delimitação da base de cálculo desse mesmo tributo. Se a Constituição 

Federal atribuiu aos Municípios e ao Distrito Federal a competência para cobrar imposto 

sobre a prestação de serviço, tendo em vista que esse fato jurídico indica a disponibilidade 

de riqueza por parte daquele que realiza essa atividade e recebe determinada quantia em 

dinheiro como contraprestação, somente o sujeito que prestar o serviço e receber esse valor 

como pagamento pela atividade realizada é que poderá ser cobrado diretamente pelo 

pagamento do ISS calculado sobre esse valor recebido. Ainda que a legislação municipal 

preveja a interposição da figura do responsável tributário na relação jurídica tributária de 

cobrança do ISS, o valor a ser retido a título desse imposto e recolhido por esse sujeito 

continuará a ser calculado e cobrado conforme as regras de tributação aplicáveis ao prestador 

desse serviço. Como consequência, somente poderá ser considerada como base de cálculo 

do ISS a grandeza que puder expressar o quanto de riqueza é recebida pelo prestador de 

serviço como sujeito que realizou, no mundo fático, a prestação de um serviço, 

concretizando, assim, um fato jurídico tributável por meio do ISS. 

 A base de cálculo do ISS sempre deve ser capaz de medir apenas o valor cobrado do 

tomador do serviço pelo seu prestador como contrapartida pela atividade realizada em seu 

favor, baseando-se no montante da riqueza que o prestador recebe sob o título de “preço do 

serviço”, por ter concretizado determinada obrigação de fazer em benefício de um tomador. 
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Esse valor, contudo, não equivale necessariamente ao valor total desembolsado pelo tomador 

em cumprimento ao que tenha sido estabelecido no contrato de prestação de serviço. 

 Sabe-se que, na celebração de um contrato de prestação de serviço, é possível que o 

prestador ou o próprio tomador verifiquem a necessidade de o prestador do serviço incorrer 

em determinados gastos para poder atender a exigências específicas da prestação contratada 

pelo tomador. Sendo possível verificar a existência desses gastos específicos já no momento 

da celebração do contrato ou posteriormente, durante a sua execução ou no momento da sua 

conclusão, o prestador do serviço poderá exigir do seu tomador, além do valor acordado para 

remunerar o serviço prestado, o valor desses gastos específicos, que particularizam a 

prestação de serviço em questão. Nesse caso, o tomador do serviço pagará ao seu prestador 

um valor maior que aquele fixado pelo prestador como “preço do serviço”, pois também terá 

o dever de reembolsar o prestador no valor desses gastos específicos, que não remuneram 

necessariamente a atividade-fim executada por ele.  

 Sendo assim, não é o valor total pago pelo tomador do serviço que deverá ser 

analisado para se apurar a base de cálculo do ISS incidente sobre o serviço prestado, pois, 

como já dito, a materialidade desse imposto não equivale ao ato de “tomar serviço”, e, 

consequentemente, não é a quantidade de riqueza disponibilizada pelo tomador em troca da 

utilidade que lhe foi prestada que deverá ser mensurada no exercício dessa tributação 

municipal. O constituinte originário atribuiu aos Municípios e ao Distrito Federal a 

competência para tributar somente aquele valor recebido pelo prestador do serviço com a 

finalidade de recuperar os gastos tidos com custos e despesas relacionadas à execução da 

atividade-fim em favor do tomador, além de uma margem de lucro esperada, que juntos 

compõem o chamado “preço do serviço”. Esses valores constituem receita do próprio 

prestador de serviço, e não meros ingressos que apenas transitam pela sua contabilidade, 

como é o caso dos valores pagos a título de reembolso pelo tomador ao prestador, cujo 

destino certo é o pagamento daquela despesa específica que não foi realizada 

necessariamente em razão da execução daquela atividade-fim. 

 É possível afirmar, então, que o estudo do sujeito passivo do ISS reforça o 

entendimento de que a cobrança desse imposto deve ser sempre estruturada de tal forma que 

se consiga alcançar apenas o fato jurídico tributável por meio do Imposto sobre Serviços, 

que sempre será a riqueza manifesta na atividade de “prestar serviço de qualquer natureza”. 

Valores pagos pelo tomador de serviço ao seu prestador que não componham o preço do 

serviço e não remunerem a atividade-fim realizada não revelarão materialidade tributável 

por meio do ISS e não deverão compor a base de cálculo desse imposto.  
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CAPÍTULO 5 – O CRITÉRIO QUANTITATIVO DO IMPOSTO SOBRE 

SERVIÇOS: A ALÍQUOTA E A BASE DE CÁLCULO 

 

 

 A incidência de um tributo sobre um fato jurídico exige, primeiramente, a previsão 

desse fato na hipótese de incidência de uma regra-matriz tributária. Além disso, é necessária 

a concretização daquele fato no local e no momento previstos no antecedente daquela norma. 

É preciso também que se consiga identificar qual o sujeito passivo que terá o dever de pagar 

esse tributo e qual ente federado poderá atuar como sujeito ativo dessa cobrança. E ainda é 

preciso identificar o valor do tributo que será objeto dessa relação jurídica que se instaurará 

entres esses dois sujeitos. Para a identificação do valor do tributo devido, é necessário que o 

consequente da regra-matriz de incidência tributária apresente mais um critério: o critério 

quantitativo, composto pela base de cálculo e pela alíquota. 

 

 

5.1. A alíquota do Imposto sobre Serviço 

 

 A alíquota é o elemento que compõe o critério quantitativo da regra-matriz de 

incidência de um tributo com a função de indicar o quanto do total da grandeza considerada 

como base de cálculo daquele tributo corresponderá ao valor a ser pago pelo sujeito passivo. 

Como bem ensina o professor Aires F. Barreto, “sendo a alíquota a relação existente entre 

uma grandeza (base de cálculo) e a dívida tributária, isto é, o fator a ser aplicado à base de 

cálculo, expressa apenas o indicador da proporção (um décimo, um inteiro, duas vezes, 

Cz$100) a tomar em relação a essa mesma base” (1986, p. 43), podendo corresponder a um 

número percentual ou inteiro. 

 Diferentemente dos outros critérios da regra-matriz de incidência do Imposto sobre 

Serviços estudados até este ponto, a materialidade “prestar serviço” não pode ser utilizada 

como limitador do percentual ou do valor fixo que o legislador municipal poderá prever em 

lei, como elemento que deverá ser conjugado com a base de cálculo para se obter o valor do 

ISS devido em relação a cada prestação de serviço ocorrida no Município. A atual limitação 

de alíquotas máximas e mínimas que podem ser adotadas na legislação de cada Município 

decorre de expressa previsão do texto constitucional, que, em seu art. 156, §3º, inciso I, 

imputa à lei complementar o papel de fixá-las. Eis aqui matéria sobre a qual, ainda hoje, há 

entendimentos diferentes, tendo em vista que a Lei Complementar n.º 116/2003, ao exercer 
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o papel de estabelecer normas gerais sobre a cobrança do Imposto sobre Serviços, apenas 

prescreveu, em seu art. 8º, inciso II, que a alíquota máxima que poderia ser prevista pelos 

Municípios em suas legislações sobre ISS seria de 5% (cinco por cento), não trazendo 

qualquer previsão a respeito de alíquota mínima.  

 Sem a previsão de um limite mínimo de alíquota na Lei Complementar n.º 116/2003, 

ainda subsiste minoritária defesa de que não há valor mínimo a ser seguido pelo legislador 

municipal quando estabelecer as alíquotas a serem aplicáveis no cálculo do ISS. Entretanto, 

não se pode deixar de observar as previsões que o Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT) expressamente veicula em seu art. 88, inciso I, em relação ao 

enunciado desse art. 156, §3º, inciso I da Constituição Federal de 1988: enquanto lei 

complementar não disciplinar as alíquotas máxima e mínima do ISS, esse imposto terá 

alíquota mínima de 2% (dois por cento). Portanto, se a lei complementar vigente atualmente 

no ordenamento jurídico brasileiro, para estabelecer normas gerais sobre a cobrança do ISS, 

não possui qualquer previsão a respeito de uma alíquota mínima a ser aplicada no cálculo 

desse imposto, continua plenamente aplicável a mencionada previsão do art. 88, inciso I do 

ADCT a respeito dessa matéria. Os limites que hoje existem no ordenamento jurídico 

brasileiro sobre alíquotas de ISS impõem aos legisladores dos Municípios e do Distrito 

Federal o dever de prever alíquotas mínimas e máximas de 2% e 5%, respectivamente, para 

compor a regra-matriz de incidência desse imposto.  

 Apesar de esses limites estarem expressamente previstos no ordenamento jurídico 

atualmente vigente, muitos Municípios ainda preveem, em suas legislações a respeito da 

cobrança do Imposto sobre Serviços, alíquotas inferiores a 2%, a fim de atrair, para o seu 

território, empresas prestadoras de serviço, especialmente aquelas cuja atividade é realizada 

preponderantemente no seu estabelecimento prestador. Entretanto, também acabam aderindo 

a esse tipo de incentivo aquelas empresas que exercem suas atividades de prestação de 

serviço no território de um Município cuja legislação prevê a aplicação de alíquotas mais 

altas e que, para fugir dessa tributação maior, alugam imóveis no território do Município 

com tributação mais benéfica para conseguir um cadastro mobiliário junto àquela Prefeitura 

e, assim, pagar valor menor de ISS. Trata-se, na verdade, de um típico caso de fraude à 

legislação municipal, haja vista que o prestador de serviço declara ter executado sua 

atividade no território de um Município, quando, na verdade, o fez no território de outro, 

deixando de cumprir, assim, com o seu dever tributário junto àquele que seria o verdadeiro 

sujeito ativo desse ISS. 
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 Nesse caso, cabe ao Município prejudicado por esse tipo de fraude intensificar a 

fiscalização das pessoas físicas e jurídicas que prestam serviços no seu território, 

especialmente aqueles que possuem cadastro junto a outras Prefeituras Municipais. 

Ressaltem-se que, apesar de o prestador de serviço não estar localizado em seu território, o 

Município terá competência para exercer essa fiscalização em razão do fato de a 

materialidade tributável por meio do ISS ter sido concretizada no seu território. Caso 

verifique e levante elementos suficientes para provar a ocorrência da simulação de 

estabelecimento prestador em Município com tributação inferior, sendo possível também 

provar que os serviços prestados por essa empresa se concretizam no seu território, esse 

Município poderá realizar o lançamento do ISS sobre esse prestador, pois terá fatos e 

fundamentos que validam a sua competência para a cobrança desse imposto nesse caso236. 

 

 

5.2. A base de cálculo do Imposto sobre Serviço  

 

 A base de cálculo é, por fim, o último elemento que compõe o consequente da regra-

matriz de incidência de um tributo, fazendo parte do chamado “critério quantitativo”, que 

atua na apuração do valor do tributo devido por aquele sujeito que praticou o fato jurídico 

tributário previsto na hipótese de incidência da norma. Lembre-se que a base de cálculo é a 

grandeza que representa a medida da riqueza manifesta no fato jurídico ocorrido no mundo 

real. É sobre ela que a autoridade deve aplicar a alíquota, realizando uma operação de 

multiplicação, que terá como resultado o valor do tributo devido237. Se a base de cálculo 

indica a grandeza sobre a qual o valor de um tributo deverá ser calculado, esse elemento 

deve ser uma expressão da riqueza demonstrada pelo sujeito que praticou o fato jurídico 

tributável por meio desse tributo. Considerando que a prestação de serviço é o fato jurídico 

escolhido pelo constituinte originário como indicador de capacidade contributiva, em razão 

da materialidade que o delimita, a base de cálculo do imposto incidente sobre esse fato 

                                                           
236 Atualmente, o Projeto de Lei Complementar n.º 386/2012, que tramita no Congresso Nacional e tem o 

objetivo de alterar a Lei Complementar n.º 116/2003, prevê a caracterização de ato de improbidade 

administrativa qualquer ação ou omissão para sentido de conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou 

tributário contrário à cobrança de ISS com valores de alíquotas inferiores a 2% (dois por cento). (BRASIL. 

Projeto de Lei do Senado n.º 386, de 2012 (complementar). Senado Federal. Disponível em: 

<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/108390>. Acesso em: 05 jan. 2016). 
237 “Vejo a base de cálculo como o conjunto de notas, instituído no consequente da regra-matriz de incidência, 

e que se destina, primordialmente, a dimensionar a intensidade do comportamento inserto no núcleo do fato 

jurídico produzido pela norma tributária individual e concreta” (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito 

tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 244). 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/108390
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jurídico deve necessariamente ser a expressão dessa materialidade e elemento capaz de 

medir a sua extensão. 

 Atualmente, a Lei Complementar n.º 116/2003, que, como já dito anteriormente, atua 

na função de dispor sobre normas gerais de Direito Tributário relativas à cobrança do 

Imposto sobre Serviços, entre as quais está incluída a norma que define a base de cálculo do 

ISS, estabelece expressamente em seu art. 7º, caput, que a base de cálculo desse imposto é o 

“preço do serviço”. Esta expressão contém o foco principal deste trabalho de tentar delimitar 

quais valores recebidos pelo prestador do serviço do seu tomador estariam inclusos no 

chamado “preço do serviço”, de tal forma que essa expressão corresponda exatamente ao 

valor estabelecido pelo prestador de serviço para remunerar a atividade que executou em 

benefício do seu tomador, sem incluir valores recebidos a título de meros reembolsos.  

 O estudo mais detalhado da base de cálculo do imposto sobre serviços e de sua 

relação especial com a materialidade tributável por meio desse imposto está desenvolvido 

na segunda parte deste trabalho. Antes disso, porém, é importante que se compreenda quais 

as funções que a Constituição Federal de 1988 atribuiu à lei complementar, espécie do 

documento normativo que atualmente traz, em seu art. 7º, a definição do “preço do serviço” 

como base de cálculo do ISS. Essa análise servirá de fundamento para que se possa verificar, 

na seção 2.5 da segunda parte deste trabalho, se a Lei Complementar n.º 116/2003 cumpre 

suas funções de forma satisfatória em relação ao ISS. Por fim, será analisada a relação da 

base de cálculo do ISS com o princípio da capacidade contributiva, no sentido de que a 

tributação somente pode recair sobre valores que expressem disponibilidade do sujeito 

passivo do tributo de contribuir para a manutenção financeira do Estado.  

 

 

5.2.1. As funções da base de cálculo 

 

 Um estudo superficial da base de cálculo como critério quantitativo da regra-matriz 

de incidência de um tributo poderia indicar que a sua única função seria a de servir como 

elemento que, em conjunto com a alíquota, levaria ao resultado do valor a ser pago a título 

de tributo em razão da ocorrência de fato jurídico tributável. Entretanto, de acordo com as 

lições do professor Paulo de Barros Carvalho (2010), a base de cálculo tem ainda outras duas 

funções de grande relevância, tendo em vista sua relação com a verificação da validade da 

cobrança do tributo da forma como prevista na legislação municipal ou como aplicada pela 

autoridade administrativa competente. Seriam três, portanto, as funções da base de cálculo: 
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“a) medir as proporções reais do fato, ou função mensuradora; b) compor a específica 

determinação da dívida, ou função objetiva; e c) confirmar, infirmar ou afirmar o correto 

elemento material do antecedente normativo, ou função comparativa” (CARVALHO, Paulo 

de Barros. 2010, p. 241). As funções mensuradora e comparativa da base de cálculo devem 

ser melhor exploradas neste trabalho, cujo objetivo é verificar se a base de cálculo eleita pela 

legislação complementar vigente para ser aplicada no cálculo do Imposto sobre Serviços, 

qual seja, o “preço do serviço” (art. 7º, caput, da Lei Complementar n.º 116/2003) está ou 

não de acordo com a materialidade tributável por meio desse imposto e, ainda, se essa base 

de cálculo é capaz de medir a exata grandeza da prestação de serviço que pode ser tributada 

sem que se viole o princípio da capacidade contributiva.  

 A função comparativa da base de cálculo de qualquer tributo permite que se verifique 

se o valor escolhido para ser conjugado com a alíquota no cálculo do valor devido pelo 

sujeito passivo desse tributo tem alguma relação com o fato jurídico ocorrido, sobre o qual 

incidirá esse tributo. É necessário que a base de cálculo tenha alguma relação com a 

materialidade sobre a qual incide o tributo, pois, caso não tenha, indicará a cobrança de um 

tributo diverso daquele que deveria ser cobrado.  

 

Em outras palavras, a base de cálculo há de ter uma correlação lógica e 

direta com a hipótese de incidência do tributo. (...) Eis a base de cálculo, 

na sua função comparativa, confirmando, infirmando ou afirmando o 

verdadeiro critério material da hipótese tributária. Confirmando sempre 

que houver total sintonia entre o padrão da medida e o núcleo do fato 

dimensionado; infirmando quando houver manifesta incompatibilidade 

entre a grandeza eleita e o acontecimento que o legislador declara como a 

medula da previsão fáctica; e afirmando, na eventualidade, ser obscura a 

formulação legal. (CARVALHO, Paulo de Barros. 2013, p. 626-627). 

 

 No caso, por exemplo, do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 

(IPTU), de competência dos Municípios e do Distrito Federal, o valor eleito pelo legislador 

municipal para atuar como sua base de cálculo deve ter alguma relação com a materialidade 

“ser proprietário de imóvel urbano”, tendo em vista que é esse o fato jurídico a ser tributado. 

Sabe-se que o valor que hoje é aceito como base de cálculo do IPTU é o valor venal do 

imóvel a ser tributado, pois, sendo uma medida da riqueza que pode decorrer de uma 

propriedade imobiliária, caso o seu proprietário precise vendê-la, tem-se, nesse caso, uma 

base de cálculo de imposto sobre a propriedade que confirma a legalidade e a 

constitucionalidade dessa cobrança. Entretanto, caso a base de cálculo do IPTU eleita pelo 

legislador de determinado Município fosse, por exemplo, o valor dos aluguéis recebidos 
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durante todo o exercício financeiro pelo seu proprietário, essa base de cálculo estaria 

infirmando a natureza desse tributo, pois se trataria de uma tributação sobre a renda auferida 

pelo proprietário do imóvel, e não sobre a propriedade imobiliária em si; a cobrança do IPTU 

nesses moldes, portanto, seria inconstitucional, dado que o Município estaria invadindo 

competência tributária da União ao tentar tributar materialidade atribuída a ela pela 

Constituição Federal. O professor Paulo de Barros Carvalho (2010) destaca esse tipo de 

problema na eleição da base de cálculo dos tributos: 

 

(...) a base de cálculo está viciada ou defeituosa quando verificamos que 

não mede as proporções do fato imponível, sendo-lhe totalmente estranha. 

(...) Tal circunstância é motivo para desvios na consistência interna da 

regra-matriz de incidência: não basta que a hipótese tributária e a base de 

cálculo sejam de imposto ou de taxa: há de existir correlação lógica entre 

os fatos jurídicos constituídos por ambas. (CARVALHO, Paulo de Barros. 

2010, p. 250). 

 

 Sendo assim, no caso do Imposto sobre Serviços, a base de cálculo eleita pelo 

legislador municipal ou distrital para compor o critério quantitativo da regra-matriz de 

incidência desse imposto deve ter alguma relação com o seu critério material, que é o fato 

jurídico de “prestar serviço”. Caso o legislador eleja como base de cálculo um valor que não 

tenha qualquer relação com a prestação de serviço a ser tributável, a cobrança desse tributo 

pode vir a ser caracterizada como a cobrança de outro tipo de imposto ou, ainda, como a de 

outra espécie de tributo, como a de uma taxa, por exemplo. Nesse sentido, então, é possível 

afirmar que, de início, a grandeza “preço do serviço”, eleita pelo legislador complementar 

como base de cálculo do ISS, que deve ser seguida por todos os legisladores 

infraconstitucionais, parece ter íntima relação com a materialidade “prestar serviço”, visto 

que corresponde ao valor cobrado pelo prestador de serviço do seu tomador como 

contrapartida pelo serviço prestado em seu favor. Para confirmar essa afirmação, 

analisaremos em detalhes essa relação entre o preço do serviço e a materialidade tributável 

por meio do ISS no capítulo 1 da segunda parte desta dissertação. 

 Por fim, a função mensuradora da base de cálculo diz respeito à sua capacidade de 

medir a extensão da riqueza representada pelo fato jurídico tributável por determinado 

tributo, fazendo com que a obrigação tributária imposta ao sujeito passivo não lhe exija uma 

parcela de contribuição financeira maior ou menor do que aquela manifesta por aquele fato 

jurídico. Ainda que a base de cálculo tenha íntima relação com a materialidade tributável, se 

a sua medida atingir um valor além daquele correspondente ao fato jurídico ocorrido no 
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mundo fático, o tributo poderá estar sendo cobrado em desrespeito ao princípio da 

capacidade contributiva, tornando-se inconstitucional. 

 No que diz respeito aos tributos da espécie imposto, é possível depreender a 

materialidade tributável e também a sua base de cálculo a partir da própria competência 

tributária atribuída pela Constituição Federal a determinado ente federado. Nas palavras do 

professor José Eduardo Soares de Melo (2008): 

 

A base de cálculo deve ater-se, irrestritamente, aos parâmetros 

constitucionais e ao fato imponível, sendo que a circunstância de a 

Constituição Federal não ter indicado os elementos quantificadores dos 

tributos não significa que o legislador ordinário esteja livre para instituí-

los como melhor lhe aprouver. 

A materialidade de cada espécie tributária, por si só, é suficiente para medir 

normativamente o quantum a ser devido pelo sujeito passivo da obrigação. 

Os atos, fatos, operações, serviços, situações e estados (constituidores das 

materialidades) contêm ínsitas grandezas econômicas que passam a ser 

reveladas ou explicitadas pelo editor da norma impositiva. (MELO, José 

Eduardo Soares de. 2008, p. 146).  

 

 Para ilustrar esse raciocínio, considere-se, por exemplo, o imposto de renda, 

instituído e cobrado pela União com base na competência que lhe foi atribuída pela 

Constituição Federal para instituir imposto sobre a materialidade “renda e proventos de 

qualquer natureza”238. Para o legislador constitucional, essa materialidade corresponde a um 

signo presuntivo de riqueza, indicativo de que quem o realiza tem capacidade de contribuir 

financeiramente para os gastos da União. Sendo assim, todas aquelas pessoas que auferirem 

renda serão consideradas como capazes para dar essa contribuição financeira a esse ente 

federado a título de Imposto de Renda. A extensão dessa materialidade concretizada por cada 

uma dessas pessoas que auferiram renda será considerada para mensurar o valor que cada 

uma delas deverá pagar de imposto de renda; assim, aquelas que auferiram grande montante 

de renda deverão pagar imposto em valor maior que aquelas que auferiram renda em menor 

valor. 

 Note-se, aqui, a função mensuradora da base de cálculo, que busca medir a 

intensidade do fato jurídico tributário praticado pelo sujeito passivo do tributo239. Para 

exercício dessa função, é necessário que a base de cálculo expresse uma medida da 

materialidade do tributo em análise. É possível também notar o exercício da função 

comparativa da base de cálculo, mencionada anteriormente, já que a utilização de uma 

                                                           
238 Constituição Federal. art. 153, inciso III.  
239 Conforme lições do professor PAULO DE BARROS CARVALHO, reproduzidas na nota de rodapé n.º 237. 
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grandeza que possa mensurar a materialidade do tributo é uma forma de confirmar a natureza 

jurídica desse tributo. 

 No caso do Imposto sobre Serviços, a base de cálculo deve ser capaz de mensurar a 

riqueza que está presente na prestação de serviços, materialidade a ser tributável por meio 

desse imposto. Considerando que o legislador complementar elegeu o “preço do serviço” 

como valor capaz de medir a extensão da riqueza expressa pela prestação de serviço, seria 

possível afirmar que esse valor é capaz de atender a essa exigência, tendo em vista que 

corresponde ao valor cobrado pelo prestador de serviço como contrapartida pelo serviço que 

prestou ao seu tomador. Entretanto, a principal questão que motivou a investigação 

desenvolvida neste trabalho é verificar quais valores recebidos pelo prestador podem ou não 

ser inclusos nessa expressão “preço do serviço” e, consequentemente, servirem de base de 

cálculo para o ISS. Essa preocupação é plenamente justificável, como se pode observar no 

seguinte alerta feito pelo professor Paulo de Barros Carvalho (2010):  

 

Todo o esforço do legislador há de estar orientado no sentido de promover 

o perfeito ajuste entre o enunciado mensurador da base de cálculo e a 

formulação enunciativa da hipótese. Dito de outro modo, a perspectiva 

dimensível há de ser u’a medida efetiva do fato jurídico tributário, 

recolhido como tal pela hipótese normativa. Não será qualquer proporção, 

ainda que retirada do mesmo suporte fáctico, que servirá como aspecto 

mensurador: é fundamental a perfeita conexão entre o fato descrito pela 

hipótese e o fato construído para ser sua base de cálculo. (CARVALHO, 

Paulo de Barros. 2010, p. 248). 

 

 A principal análise a ser desenvolvida no capítulo 3 da segunda parte deste trabalho 

tem o objetivo de identificar quais valores recebidos pelo prestador compõem o preço do 

serviço estipulado como uma contraprestação pelo serviço prestado em benefício do 

tomador, para constituírem a base de cálculo do Imposto sobre Serviços, diferenciando-os 

daqueles valores que, por serem meros ingressos ou reembolsos de despesas, não devem 

compor a base de cálculo desse imposto. 

 

 

5.2.2. A relação da base de cálculo com o princípio da capacidade contributiva 

 As três funções da base de cálculo dos tributos descritas anteriormente na seção 5.2.1 

deste trabalho, conforme as lições do professor Paulo de Barros Carvalho (2010), também 

são elencadas na doutrina do professor Aires F. Barreto (1986), às quais acrescenta uma 

quarta função a esse elemento do critério quantitativo da regra-matriz de incidência 
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tributária: a sua relação com a observação do princípio constitucional da capacidade 

contributiva. Em suas palavras,  

 

Presta-se a base de cálculo a: 

a) servir como elemento de mensuração do critério material do suposto 

normativo; 

b) permitir a determinação da base calculada, pela conjugação do critério 

dimensional (base de cálculo) com a alíquota; 

c) afirmar, confirmar ou infirmar (...) o critério material. Em outras 

palavras, a possibilitar a precisa investigação da natureza jurídica 

específica do tributo criado; 

d) determinar a presença de capacidade contributiva. (BARRETO, Aires 

F. 1986, p. 83). 

 

 É importante, então, entender a relação entre a base de cálculo dos tributos, 

especialmente dos impostos, entre os quais está o Imposto sobre Serviços, e o princípio 

constitucional da capacidade contributiva, previsto no art. 145, §1º da Constituição Federal 

nos seguintes termos: 

 

art. 145. (...) 

§1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 

graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultando 

à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a 

esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos 

da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do 

contribuinte. 

 

 Os princípios constitucionais tributários são verdadeiras limitações constitucionais 

ao poder de tributar do Estado, por resguardarem determinadas garantias que impedem o 

exercício de uma tributação ofensiva ao patrimônio dos contribuintes. Nesse contexto, o 

Princípio da Capacidade Contributiva determina que, no momento da instituição dos 

impostos, deve-se priorizar elementos que deem indícios da força econômica do contribuinte 

e da sua possibilidade de suportar determinada carga tributária, a fim de que o indivíduo 

pague os tributos que deve sem comprometer seu acesso aos bens essenciais à manutenção 

de uma vida humana digna. Neste sentido, faz-se oportuno observar, aqui, o entendimento 

do professor Luciano Amaro (2003) sobre o assunto: 

 

O princípio da capacidade contributiva inspira-se na ordem natural das 

coisas: onde não houver riqueza é inútil instituir imposto, do mesmo modo 

que em terra seca não adianta abrir poço à busca de água. Porém, na 

formulação jurídica do princípio, não se quer apenas preservar a eficácia 

da lei de incidência (no sentido de que esta não caia no vazio, por falta de 
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riqueza que suporte o imposto); além disso, quer-se preservar o 

contribuinte, buscando-se evitar que uma tributação excessiva (inadequada 

à sua capacidade contributiva) comprometa os seus meios de subsistência, 

ou o livre exercício de sua profissão, ou a livre exploração de sua empresa, 

ou o exercício de outros direitos fundamentais, já que tudo isso relativiza 

sua capacidade econômica. (AMARO, Luciano. 2003, p. 137). 

 

 O princípio da capacidade contributiva é um desdobramento, no campo tributário, do 

princípio da igualdade, previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal. Se, pelo princípio 

da igualdade, todos devem ser tratados de forma igual pela lei, a sua aplicação como limite 

ao poder de tributar é uma forma de garantir a justiça na tributação. Para tanto, considerando-

se a interpretação material do princípio da igualdade, de acordo com a qual os iguais devem 

ser tratados de forma igual, na medida da sua igualdade, assim como os desiguais devem ser 

tratados de forma desigual, na medida da sua desigualdade, esse princípio deve ser aplicado 

na tributação de tal forma que contribuintes em iguais situações devem ser tratados de forma 

igual entre si e de forma diferente de outros contribuintes que se encontrem em situações 

distintas. 

 Sendo assim, o princípio da capacidade contributiva atua como verdadeiro limite ao 

poder de tributar do Estado, podendo ser considerado, juntamente com os demais princípios 

constitucionais tributários, uma espécie de proteção do contribuinte contra possíveis 

arbitrariedades tributárias. Como bem afirma o professor Hugo de Brito Machado (2002)240, 

a inobservância desse princípio pelo legislador pode ser objeto de controle de 

constitucionalidade, tanto difuso quanto concentrado. 

 Considerando-se que o princípio da capacidade contributiva representa uma 

limitação ao poder de tributar dos entes federados, é possível afirmar que os entes federados 

estão obrigados a priorizar, no momento de estabelecer a base de cálculo dos impostos de 

sua competência, elementos que sendo capazes de confirmar a natureza jurídica do tributo 

instituído, por estarem intimamente relacionados à materialidade tributável, sejam também 

capazes de mensurar a força econômica do contribuinte desse imposto e a sua possibilidade 

de arcar com determinada carga tributária.  

 Diante dessas premissas, é possível afirmar que os Municípios brasileiros, ao 

exercerem a sua competência para tributar as prestações de serviço de qualquer natureza, 

devem considerar como integrantes da base de cálculo desse imposto apenas aqueles valores 

recebidos pelo prestador do serviço como forma de remuneração pelo cumprimento da 

                                                           
240 Cf. MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 20 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 

Malheiros, 2002. 
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obrigação de fazer para a qual foi contratado onerosamente pelo tomador desse serviço, pois 

são esses valores que têm a capacidade de mensurar a força econômica que esse contribuinte 

tem em razão do exercício da atividade econômica de prestar serviços. Qualquer valor extra 

que seja incluído na base de cálculo desse imposto, ainda que seja um valor pago pelo 

tomador de serviços a título de reembolso por valores gastos pelo prestador do serviço com 

despesas específicas para a conclusão dessa prestação particularizada em razão do contrato 

de prestação de serviço estabelecido entre eles, estará extrapolando a possibilidade que esse 

contribuinte tem de arcar com o valor do tributo que lhe será imposto, ferindo, assim, o 

princípio da capacidade contributiva e ultrapassando a própria materialidade do imposto 

sobre serviços, que será cobrado de forma inconstitucional. Como bem lembra o professor 

Paulo de Barros Carvalho (2010),  

 

No que toca aos impostos, qualquer incompatibilidade pode denunciar 

invasão no setor competencial de outra pessoa política de direito 

constitucional interno, sobre ferir, de maneira frontal, o princípio da 

capacidade contributiva. (...) Por isso, o cotejo entre essas entidades (...) 

faz com que o enunciado da base de cálculo venha a afirmar, confirmar ou 

infirmar aquele constante da hipótese tributária. Da mesma forma, nos 

impostos, o desvio representa incisivo desrespeito ao princípio da 

capacidade contributiva. (CARVALHO, Paulo de Barros. 2010, p. 251).  

 

 Portanto, verificar-se-á, a partir deste ponto de desenvolvimento do presente 

trabalho, qual extensão semântica pode ser atribuída à expressão “preço do serviço” como 

base de cálculo do Imposto sobre Serviços, de tal forma que os prestadores de serviço sejam 

tributados apenas em função da riqueza que receberem como contraprestação pela atividade 

realizada em benefício de um tomador. Também se verificará a possibilidade de garantir a 

esses mesmos prestadores que não serão obrigados a recolher aos cofres municipais impostos 

calculados sobre valores que não decorrem diretamente da prestação de serviço, sendo 

tributados de forma mais gravosa que aquela que seria permitida em razão da sua capacidade 

contributiva.  
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PARTE II – A BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 

 

 

 Os diferentes critérios que devem compor a regra-matriz de incidência do Imposto 

sobre Serviços foram analisados de forma detalhada na Parte I deste trabalho, tendo como 

fundamento principal a competência tributária atribuída pelo art. 156, inciso III da 

Constituição Federal aos Municípios e ao Distrito Federal, que indica a materialidade fática 

possível de ser tributada por esses entes federados. Essa materialidade, por consequência, 

impõe limitações tanto na eleição do momento temporal e do ponto geográfico de ocorrência 

do fato jurídico tributário, como na determinação do sujeito que deverá recolher o ISS aos 

cofres públicos e nas grandezas que serão conjugadas para calcular o valor do imposto. 

 Utilizando, então, essa análise prévia como fundamento, esta Parte II desta 

dissertação de mestrado passa a ser construída com o objetivo de estudar em detalhes a base 

de cálculo como elemento do critério quantitativo da regra-matriz de incidência do ISS e a 

sua relação com a materialidade tributável por meio desse imposto. Esse estudo tem início 

com a verificação dos limites do conceito atribuído à expressão “preço do serviço” pelo 

Direito Tributário, especialmente para fins de apuração do ISS. Em seguida, busca-se numa 

análise etimológica dos termos “ingresso”, “receita” e “reembolso”, conjugada à verificação 

do sentido jurídico atribuído a cada um deles, com o intuito de definir quais desses valores 

podem compor a base de cálculo do Imposto sobre Serviço, considerando-se a relação de 

cada um deles com a riqueza produzida com a prestação do serviço.  

 O elemento principal dessa análise, motivo que deu origem ao desenvolvimento desta 

dissertação de mestrado, é a apresentação de uma proposta de critérios jurídicos objetivos 

que possam ser utilizados para diferenciar valores recebidos pelo prestador de serviço a título 

de receitas de serviços, de reembolso de despesas ou de meros ingressos. Esses critérios 

servem, ao final, para definir quais valores deverão ou não compor a base de cálculo do 

Imposto sobre Serviços. A jurisprudência do Conselho Municipal de Tributos da Prefeitura 

de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de 

Justiça é utilizada para a aplicação e para a demonstração da validade de cada um dos 

critérios propostos para que a cobrança desse imposto se dê de forma constitucional. 

 Por fim, busca-se a definição da base de cálculo do Imposto sobre Serviços incidente 

sobre prestações de serviço que ocorram de forma concomitante em estabelecimentos 

localizados em Municípios diferentes, nos quais se verifica a ocorrência de possíveis 

conflitos de competência.  
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CAPÍTULO 1 – A BASE DE CÁLCULO DECORRENTE DA 

MATERIALIDADE “PRESTAR SERVIÇO” 

 

 

 Ao atribuir aos Municípios e ao Distrito Federal a competência para cobrar 

imposto sobre “serviços de qualquer natureza”, o constituinte originário de 1988 

delimitou, de certa forma, a base de cálculo que poderia ser eleita pelos legisladores 

infraconstitucionais para avaliar o valor que cada prestador de serviço deveria pagar a 

título desse imposto, em razão de cada serviço prestado. Como já exposto anteriormente 

na seção 5.2.2 da primeira parte deste trabalho, a base de cálculo de qualquer tributo deve 

estar intimamente relacionada à materialidade a ser tributada, pois a riqueza expressa por 

essa materialidade permite o cálculo do valor que cada contribuinte pode dispor para 

contribuir com a manutenção financeira do Estado.  

 Se, ao elaborar a legislação instituidora do imposto incidente sobre as prestações 

de serviço ocorridas no território municipal, o legislador de um Município prever como 

base de cálculo desse imposto um valor que não equivalha a receita decorrente do 

exercício da atividade de prestação de serviço, essa base de cálculo será inconstitucional, 

uma vez que não estará limitada à mensuração da riqueza decorrente do serviço prestado 

pelo contribuinte daquele imposto. Da mesma forma, se, ao realizar o lançamento de 

ofício de ISS incidente sobre prestações de serviços ocorridas durante determinado 

período, um agente administrativo municipal considerar como base de cálculo a soma de 

todos os valores recebidos e contabilizados pela empresa prestadora de serviços nesse 

período, independentemente da sua origem, esse cálculo provavelmente atingirá riqueza 

que não corresponde necessariamente a prestações de serviço. Também nesse caso 

hipotético, a chamada “base calculada”241 utilizada na apuração concreta do valor do ISS 

devido por um sujeito seria inconstitucional, pois não estaria mensurando o valor da 

                                                           
241“Base calculada é o resultado expresso em moeda da aplicação do critério abstrato (designado base de 

cálculo) a um caso concreto. (...) 

A base de cálculo é magnitude abstrata; a base calculada é magnitude concretamente considerada. 

A base calculada, sendo a concreta mensuração de um fato tributário, só exsurge através do lançamento. 

É a Administração que, com observância dos critérios abstratos fixados pela lei, ao conceituar a base de 

cálculo, investiga cada fato tributário e aplica esses critérios ao caso concreto. (...) 

A alíquota, nesse estádio, não mais será aplicada sobre uma incógnita (v,g., 1% sobre x, onde x é o valor 

de mercado), mas sobre uma cifra (base calculada) permitindo, assim, conhecer-se o quantum devido)”. 

(BARRETO, Aires F. Base de cálculo, alíquota e princípios constitucionais. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1986, p. 91). 
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prestação de serviço realizada, infirmando, assim, a cobrança de tal imposto como uma 

cobrança de ISS. 

 A base de cálculo do imposto sobre serviços deve ser uma grandeza capaz de 

mensurar o quanto de riqueza está atrelada à prestação de serviço a ser tributada. 

Considerando que, atualmente, 5.570 entes federados, além do Distrito Federal, podem 

realizar a cobrança de ISS, há uma grande probabilidade de os legisladores municipais 

elegerem diferentes valores para compor o critério quantitativo da regra-matriz de 

incidência do ISS de sua competência, o que poderia macular a constitucionalidade da 

cobrança de grande parte desses impostos. Já considerando essa possível realidade, o 

constituinte originário de 1988 atribuiu à lei complementar a competência para dispor 

sobre normas gerais em matéria tributária, especialmente para definir a base de cálculo 

dos impostos previstos na Constituição Federal, indicando qual grandeza deve ser 

considerada como medida da riqueza demonstrada pela materialidade tributável. 

Determinada essa grandeza, ela deve ser observada por todos os entes federados 

detentores da competência para instituir e cobrar determinado imposto. Com essa 

determinação, garante-se a segurança jurídica e a isonomia dos sujeitos que praticam os 

fatos imponíveis tributáveis por meio desses impostos, na medida em que se uniformiza 

a forma máxima como a sua riqueza poderá ser atingida, independentemente do local em 

que praticarem esse fato e do ente federado que tenha a competência para tributá-lo. 

 Tendo como fundamento o art. 146, inciso III, alínea “a” do texto constitucional, 

a Lei Complementar n.º 116/2003 foi publicada com o objetivo, entre outros, de 

estabelecer as normas gerais relacionadas à cobrança do Imposto sobre Serviços pelos 

Municípios e pelo Distrito Federal. Entre essas normas está a previsão de qual valor 

presente na prestação de serviços de qualquer natureza deve ser considerado por esses 

entes federados como base de cálculo do imposto incidente sobre esse fato jurídico. Essa 

explicitação deveria ser clara e precisa, a fim de evitar que cada Município, ao tomá-la 

como mera orientação, tenha a liberdade de incluir, nessa base de cálculo, determinados 

valores que não expressem a grandeza da prestação de serviço realizada pelo contribuinte 

do ISS. Contudo, analisando as disposições da Lei Complementar n.º 116/2003 a respeito 

da base de cálculo do Imposto sobre Serviços, é possível afirmar que, atualmente, a 

legislação complementar brasileira que dispõe sobre a competência tributária para a 

cobrança do ISS não cumpre completamente o seu papel de delimitação segura de qual é 

a base de cálculo desse imposto. Ao apresentar uma previsão geral, em seu art. 7º, caput, 

de que “a base de cálculo do imposto é o preço do serviço”, a Lei Complementar n.º 
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116/2003 abre a possibilidade de os legisladores ordinários de diferentes Municípios 

prescreverem que, para fins da cobrança do ISS, deve-se considerar o preço do serviço 

como equivalente à “receita bruta” recebida pelo prestador de serviço. 

 Observe-se, abaixo, alguns exemplos de legislações municipais atuais em cujo 

texto é possível encontrar a prescrição dessa equivalência entre “preço do serviço” e 

“receita bruta” como valor a ser considerado como base de cálculo do ISS: 

 

Município de Florianópolis/SC: Código Tributário Municipal 

Art. 252. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 

§1º Entende-se por preço do serviço a receita bruta a ele 

correspondente, sem nenhuma dedução, excetuados os descontos ou 

abatimentos concedidos independentemente de condição. 

 
Município de Porto Alegre/RS: Lei Complementar n.º 7/1973 

Art. 20. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 

§1º Considera-se preço do serviço, para efeitos deste artigo, o 

montante da receita bruta, excetuados os casos que seguem: (...) 

 
Município de São Paulo/SP: Lei n.º 13.701/2003 

Art. 14. A base de cálculo do Imposto é o preço do serviço, como tal 

considerada a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma 

dedução, excetuados os descontos ou abatimentos concedidos 

independentemente de qualquer condição. 

 
Município de Vitória/ES: Lei n.º 6.075/2003 

Art. 17. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 

§1º Para os efeitos deste artigo, considera-se preço, tudo que for 

cobrado em virtude da prestação do serviço, seja em dinheiro, bens, 

serviços ou direitos, na conta ou não, inclusive a título de reembolso, 

reajustamento ou dispêndio de qualquer natureza. 

§2º Incluem-se na base de cálculo as vantagens financeiras decorrentes 

da prestação de serviço, inclusive as relacionadas com a retenção 

periódica de valores recebidos. 

§3º Os descontos ou abatimentos concedidos sob condição integram o 

preço do serviço. 

 

 Além de definir que o preço do serviço, para fins de apuração da base de cálculo 

do ISS, deve ser considerado como equivalente à receita bruta, as legislações municipais 

acima exemplificadas prescrevem que todo e qualquer valor recebido pelo prestador de 

serviço deve ser considerado como receita bruta. Essa prescrição ignora a possibilidade 

de dedução de valores que são pagos ao prestador pelo seu tomador apenas como meros 

reembolsos de despesas específicas, que não são essenciais para a execução da atividade-

fim prestada e que, por custearem tais despesas, não correspondem a receita desse 

prestador. Como consequência, essas legislações definem uma base de cálculo 
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inconstitucional para a apuração do ISS, posto que prescrevem a incidência desse imposto 

sobre valores que não são recebidos pelo prestador de serviço como remuneração pela 

prestação de serviço executada, atingindo, assim, materialidade não prevista pelo texto 

constitucional como passível de ser tributada. 

 A Lei Complementar n.º 116/2003, ao definir, de forma geral, o que deve ser 

considerado como base de cálculo do ISS, limitou-se a fazer uma única ressalva em 

relação a valores recebidos pelo prestador de serviços que não devem ser incluídos na 

base de cálculo daquele imposto: “o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos 

serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei 

Complementar”, conforme prescrito no art. 7º, §2º, inciso I daquela lei. Com isso, o 

legislador complementar nacional limitou a possibilidade de se analisar em detalhes os 

valores totais recebidos pelo prestador de serviço do seu tomador, diferenciando o que 

compõe ou não o chamado “preço do serviço”, apenas em relação aos serviços da 

construção civil, seja de obra nova ou de reparação, reforma ou conservação de obra já 

existente. Em relação a esse tipo de serviço, o legislador complementar entendeu que o 

valor que o tomador do serviço paga ao prestador como mero reembolso pelos valores 

gastos por esse na compra de materiais empregados na obra de construção civil não é um 

valor que remunera a prestação de serviço, tendo em vista que apenas ingressa 

temporariamente na contabilidade desse prestador, sendo direcionado para pagar as 

despesas específicas que esse prestador teve em razão dessa prestação de serviço 

específica. Portanto, são valores que não fazem parte do montante que o prestador cobrou 

a título de “preço do serviço” do seu tomador e, consequentemente, não podem ser 

incluídos na base de cálculo do imposto incidente sobre essa prestação.  

 A questão que se coloca diante da análise dessa lei complementar é se nas demais 

atividades previstas na lista anexa à Lei Complementar n.º 116/2003 como atividades 

tributáveis por meio do Impostos sobre Serviços, também é possível verificar o emprego 

de materiais ou a realização de despesas específicas pelo prestador de serviço que, apesar 

de terem seus valores reembolsados pelo tomador de serviços, não correspondem a uma 

remuneração pela obrigação de fazer realizada em benefício desse tomador. Havendo essa 

possibilidade, questiona-se se nesses casos também não deveriam ser deduzidos da base 

de cálculo do ISS os valores recebidos pelo prestador do serviço do seu tomador a título 

de reembolso de despesas realizadas no exercício da atividade contratada. Em sentido 

semelhante a essa indagação estão as reflexões do professor Marcelo Caron Baptista 

(2005) em relação às previsões do art. 7º, §2º, inciso II da LC n.º 116/2003: 
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O maior dos problemas está em apenas fazer referência à não inclusão 

de parcelas na base de cálculo da prestação de serviços de construção 

civil e congêneres, como se tal atividade fosse dotada de qualquer 

peculiaridade que justificasse tratamento legal diferenciado. Os gastos 

com materiais ou com subempreiteiros não ocorrem somente nessas 

hipóteses de prestação de serviço.  

Dão a entender, os dispositivos colacionados, que tais valores devem 

ser computados na base de cálculo do ISS quando relacionados com 

prestações de serviços de natureza diversa. (...) Fosse isso possível, 

restaria violado o princípio da isonomia tributária, porquanto a lei 

estabeleceria tratamentos claramente díspares para contribuintes que se 

encontram em idêntica situação, ou seja, prestam serviços. Não se colhe 

da Constituição Federal de 1988, como também das cartas pretéritas, 

qualquer norma jurídica que pudesse amparar discriminação dessa 

natureza. (BAPTISTA, Marcelo Caron. 2005, p. 615-616). 

 

 Sabe-se que essa é a realidade encontrada na prestação de muitos tipos de serviços, 

como é o caso do exemplo clássico apresentado pelo professor Aires F. Barreto (2009)242, 

a respeito da agência de turismo, cujo preço cobrado pelo serviço de agenciamento 

corresponde apenas a parte do valor total pago pelo consumidor a essa agência, em razão 

da aquisição de um pacote de turismo. No valor total do pacote de turismo, geralmente 

estão incluídos valores de passagens aéreas e diárias de hospedagem, por exemplo, que 

são repassados pela agência aos fornecedores desses serviços, não representando, 

portanto, remuneração pelo serviço de agenciamento prestado que possa ser tributada por 

meio do ISS. Significa dizer que, se o preço cobrado pela agência de turismo em 

contrapartida pela prestação do serviço de agenciamento tiver como finalidade apenas 

remunerar o serviço de agenciamento, esse valor recebido por essa empresa poderá ser 

considerado como base de cálculo do ISS devido pela agência. Esse mesmo valor não 

deve ser considerado como base de cálculo do ISS cobrado dessa agência de turismo nos 

casos em que o preço total pago pelo tomador compreender não apenas a remuneração 

pelo serviço de agenciamento, mas também os valores referentes às passagens aéreas e às 

diárias de hospedagem no destino turístico. Nesse caso, esses últimos valores não poderão 

compor a base de cálculo do ISS a ser pago pela agência de turismo, pois correspondem 

a meros ingressos na contabilidade dessa empresa, que devem repassar esses valores à 

empresa de transporte aéreo, que emitiu as passagens aéreas, e ao hotel, no qual serão 

usufruídas as diárias de hospedagem que compõem o pacote turístico. A exclusão desses 

valores da base de cálculo do ISS devido pela agência de turismo não deixará esses 

montantes livres de qualquer tributação, pois equivalerão a receita para essas empresas 

                                                           
242 Cf. BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na Lei. 3 ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 374-375. 
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que prestarão os serviços de transporte e de hospedagem. O que não é válido diante do 

sistema constitucional tributário, contudo, é que os valores pagos pelo tomador desses 

serviços sejam tributados como receitas da empresa que os recebeu apenas como meros 

ingressos, como é o caso da agência de turismo.  

 Sendo assim, é possível afirmar que a forma como a Lei Complementar n.º 

116/2003 atualmente define a base de cálculo do ISS deixa à mercê de cada um dos mais 

de cinco mil Municípios brasileiros a definição de quais valores envolvidos na prestação 

de cada tipo de serviço tributável por meio do ISS devem ou não ser considerados como 

base de cálculo desse imposto. Chega-se até mesmo ao limite da permissão de que todo 

o valor pago pelo tomador de serviço como “preço do serviço” seja considerado como 

base para o cálculo desse imposto, ainda que, com isso, os Municípios atinjam capacidade 

contributiva não manifesta pelo prestador de serviço, o que torna a cobrança desse 

imposto claramente inconstitucional.  

 Em razão de todas essas considerações, entende-se que a legislação complementar 

que hoje existe no ordenamento jurídico brasileiro não cumpre completamente a sua 

função de definir a base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza, por 

não trazer os limites precisos a serem observados por todos os Municípios brasileiros no 

exercício da sua competência tributária, a fim de que possam atingir tão somente a 

capacidade contributiva manifesta pelos prestadores de serviço em razão da remuneração 

recebida pela prestação de todo e qualquer tipo de serviço. Diante da inexistência de 

limites mais precisos veiculados pela legislação complementar, este trabalho de 

dissertação de mestrado objetiva definir de forma mais clara quais valores podem ou não 

ser considerados na base de cálculo do Imposto sobre Serviços, baseando-se nos limites 

indicados pela Constituição Federal a serem obrigatoriamente seguidos pelos Municípios 

na delimitação dessa base de cálculo.  

 A análise da adequação da Lei Complementar n.º 116/2003 como instrumento 

normativo capaz de definir a base de cálculo do Imposto sobre Serviços também deve ser 

estendida à sua aplicação nos casos em que uma mesma atividade-fim, objeto de um 

contrato de prestação de serviço, pode ser realizada no território de dois ou mais 

Municípios. Caberia, nesse caso, à mesma legislação complementar, no exercício da 

função que lhe foi atribuída pelo art. 146, inciso I da Constituição Federal, estabelecer 

regras para a delimitação de qual valor poderá ser considerado pelos legisladores 

infraconstitucionais ou pelos agentes administrativos desses Município como base de 

cálculo do ISS a ser cobrado por cada um desses Municípios sobre a prestação de serviço 
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ocorrida em seu território. Entretanto, atualmente não há nenhuma previsão legal de 

regras de solução desse tipo de conflito de competência, o que leva à ocorrência de 

lançamentos de ISS que consideram valores de base de cálculo arbitrários, conforme será 

melhor explorado a partir da seção 3.4 desta segunda parte. 

 Os dois pontos principais analisados neste trabalho a respeito da utilização da 

expressão “preço do serviço”, prevista no art. 7º, caput da Lei Complementar n.º 

116/2003, como possível base de cálculo do Imposto sobre Serviços são: (i) quais valores 

estão contidos ou não nessa expressão e que podem sofrer (ou não) a incidência desse 

imposto; (ii) quais critérios podem ser utilizados para apurar o preço do serviço nos casos 

em que a particularidade da prestação de serviço executada no território de mais de um 

Município leva a conflitos de competência na cobrança desse imposto.  

 

 

1.1. O conceito de “preço do serviço” 

 

 Para que seja possível compreender melhor o significado da expressão “preço do 

serviço” no âmbito do Direito Tributário, é importante, primeiramente, verificar os 

significados que podem ser atribuídos ao termo “preço” em outros ramos do direito, tais 

como o Direito Civil, ou, ainda, em outras ciências, como é o caso das Ciências Contábeis. 

Para tanto, é necessário dedicar um olhar mais atento à questão da intertextualidade e da 

interdisciplinaridade, para que se compreenda como devem ser interpretados os termos 

jurídicos que, tendo sido empregados originalmente em enunciados prescritivos de 

determinado ramo do direito positivo, também são utilizados nos enunciados prescritivos 

de outro ramo do direito, sem que esse último traga uma indicação clara se o significado 

atribuído a esse termo em seu contexto de origem deve ser mantido. Nessa situação, 

verifica-se a expressão “prestação de serviço”. Originariamente empregada nos 

enunciados prescritivos relacionados ao Direito Civil, essa expressão foi utilizada pelo 

constituinte originário no momento de atribuição de competência tributária aos 

Municípios, passando assim a integrar também o campo de atuação do Direito Tributário. 

 Como frequentemente acontece no âmbito do Direito Tributário em relação a 

termos também empregados pelas Ciências Contábeis, é importante analisar como deve 

ser interpretado e aplicado determinado signo que, tendo origem em uma ciência não 

jurídica, é apropriado por enunciados prescritivos do direito positivo. Uma das questões 

que se coloca nesse caso é, novamente, se o significado atribuído a esse signo em sua 
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ciência de origem deve ser mantido na aplicação dos enunciados jurídicos prescritivos 

pelo qual foi adotado ou se é possível uma adaptação do significado desse termo ao 

contexto da disciplina jurídica em que passou a ser utilizado. Sobre esse ponto, deve-se 

questionar também se a ocorrência de uma mudança no significado atribuído a esse signo 

em sua ciência de origem implicaria necessariamente em uma mudança do significado 

atribuído a esse mesmo signo na disciplina jurídica que o adotou. Deve-se analisar, por 

exemplo, se uma mudança no conceito contábil atribuído aos signos “receita” e “ingresso” 

implicaria necessariamente numa mudança no conceito de “receita” e “ingresso” utilizado 

na aplicação dos enunciados prescritivos que fazem parte do Direito Tributário. 

 Essas questões ganham ainda maior relevância quando o termo jurídico originado 

de outra disciplina jurídica ou o termo próprio de outra ciência não jurídica é empregado 

na atribuição constitucional de competência tributária a determinado ente federado, como 

se verifica, por exemplo, nos termos “renda” (art. 153, inciso III da CF) e “serviços” (art. 

156, inciso III da CF), empregados pelo constituinte de 1988 para atribuir competências 

tributárias privativas à União e aos Municípios, respectivamente. Nesse contexto, não se 

pode olvidar as disposições do art. 110 do Código Tributário Nacional, no sentido de que 

o legislador tributário está impedido de alterar “a definição, o conteúdo e o alcance de 

institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, 

pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do 

Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências 

tributárias”243244. 

                                                           
243 Nessa análise que aqui se propõe, é importante considerar ainda as lições do professor José Maria Arruda 

de Andrade: “A Constituição, ao usar um conceito de Direito Privado, que possui uma definição no 

Direito Privado, incorpora e constitucionaliza essa definição ou esse conceito. O intérprete, portanto, ao 

interpretar esse conceito constitucionalizado (geralmente para realizar um controle de validade da regra 

legal de incidência como regra constitucional de competência), acaba por utilizar também o Direito 

Privado. Há uma conexão entre o conceito de Direito Privado constitucionalizado e a definição 

infraconstitucional. O intérprete deve, portanto, buscar essa definição na legislação de Direito Privado e, 

quando for o caso, inclusive nas interpretações doutrinárias e jurisprudenciais sobre ela”. (ANDRADE, 

José Maria Arruda de. Interpretação e Aplicação da Lei Tributária: da Consideração Econômica da Norma 

Tributária à Análise Econômica do Direito. In: MACHADO, Hugo de Brito. (Coord.) Interpretação e 

aplicação da Lei Tributária. São Paulo: Dialética; Fortalieza: Instituto Cearense de Estudos Tributários 

– ICET, 2010, p. 197). 
244 Sobre esse tema, não se pode olvidar, ainda, os ensinamentos do professor Heleno Taveira Torres sobre 

as relações entre o Direito Privado e o Direito Tributário no exercício da competência tributária dos entes 

federados. Para o ilustre professor, as normas jurídicas tributárias decorrentes do texto constitucional 

sempre serão elementos essenciais para a interpretação de qual o campo de aplicação de cada termo 

originado em ciência não jurídica e juridicizado no direito positivo ou particular de determinada disciplina 

jurídica e apropriado pelo Direito Tributário. (TORRES, Heleno Taveira. Direito tributário e direito 

privado: autonomia privada; simulação; elusão tributária. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2003, p. 72 a 84). 
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 Nessa análise, considera-se a afirmação de Roman Jakobson de que “as línguas 

diferem essencialmente naquilo que devem expressar, e não naquilo que podem 

expressar” (2003, p. 69). Nesse sentido, considera-se também a teoria da tradução de 

Vilém Flusser (2004)245, para quem é possível aplicar, na análise da organização das 

Ciências, as mesmas observações que se aplicam ao estudo das línguas humanas246. Da 

mesma forma que cada língua recorta a realidade de determinada maneira e com base em 

determinados valores e, para isso, necessita de elementos específicos para expressar 

linguisticamente essa realidade, as diferentes Ciências e também os diferentes ramos do 

direito positivo analisam o mesmo evento de diferentes maneiras, com base em valores e 

métodos diferentes que o transformam, consequentemente, em fatos distintos. Nas 

palavras do professor Paulo de Barros Carvalho, “os fatos, assim como toda construção 

de linguagem, podem ser observados como jurídicos, econômicos, antropológicos, 

históricos, políticos, contábeis etc.; tudo dependendo do critério adotado pelo corte 

metodológico empreendido” (2010, p. 173). 

 Considerando, então, que diferentes línguas expressam a realidade de diferentes 

maneiras e necessitam, para tanto, de elementos distintos, Roman Jakobson (2003) chama 

a atenção para a dificuldade existente na tradução de um enunciado construído 

originalmente em uma língua, tendo em vista que os valores presentes nas estruturas 

linguísticas, no vocabulário e nas funções gramaticais de cada uma dessas línguas 

dificilmente se equivalem. Nas palavras do mencionado professor,  

 

(...) ao traduzir de uma língua para outra, substituem-se mensagens em 

uma das línguas, não por unidades de código separadas, mas por 

mensagens inteiras de outra língua. Tal tradução é uma forma de 

discurso indireto: o tradutor recodifica e transmite uma mensagem 

recebida de outra fonte. Assim, a tradução envolve duas mensagens 

equivalentes em dois códigos diferentes. (JAKOBSON, Roman. 2003, 

p. 65). 

 

 Diante de todo o exposto, seria possível entender que os fatos descritos em 

enunciados linguísticos construídos a partir de um mesmo evento e com base nos 

elementos de diferentes Ciências ou de ramos do direito distintos nunca poderão ser 

completamente equivalentes, pois representam recortes diferentes da mesma realidade.  

                                                           
245 Cf. FLUSSER, Vilém. Língua e realidade. 2 ed. São Paulo: Annablume, 2004. 
246 Cf. nota de rodapé n.º 66. 
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 Sendo assim, ainda que um signo linguístico seja utilizado originalmente em 

Ciência diversa da Ciência jurídica, a partir do momento em que é apropriado pelos 

enunciados prescritivos de algum ramo do direito positivo, esse signo juridiciza-se e passa 

a fazer parte da Ciência jurídica com um significado próprio, construído com base nas 

diretrizes que guiam a aplicação dessa Ciência de uma forma geral. Da mesma forma seria 

em relação à apropriação, pelo Direito Tributário, de termo pertencente a outro ramo do 

direito, que passaria a ser aplicado, para fins de tributação, com o significado construído 

a partir dos princípios e regras que orientam a atuação conjunta do Direito Tributário 

como ramo próprio do direito positivo, mas sem deixar de considerar o significado que é 

atribuído a esse termo em seu ramo jurídico de origem. Para que esse termo seja 

empregado com significado próprio e específico no Direito Tributário, é necessário que 

a legislação tributária preveja expressamente essa condição. 

 Com base nesse entendimento, passa-se a analisar o conceito com o qual o termo 

“preço” é empregado nas Ciências Contábeis e no Direito Civil com o intuito de, 

posteriormente, verificar a possibilidade de relacionar alguns desses conceitos à definição 

do que possa ser compreendido como “preço do serviço” em matéria de tributação de 

prestações de serviço. 

 

 

1.1.1. O conceito de “preço” nas Ciências Contábeis 

 

 Nas Ciências Contábeis, o conceito de “preço” ganha maior relevância no ramo 

denominado de “contabilidade de custos”, que atua como “importante instrumento de 

controle e atribuição de custos aos produtos” (RIBEIRO, Osni Moura. 2011, p. 13) 

produzidos por uma empresa. Para as Ciências Contábeis, o objetivo da atribuição de um 

preço a um produto que será comercializado ou a um serviço que será prestado é se obter, 

do adquirente desse produto ou do tomador desse serviço, o pagamento de determinada 

quantia que seja capaz de cobrir, “além do custo de produção, também os gastos 

administrativos, comerciais e financeiros” (PADOVEZE, Clóvis Luís; TAKAKURA 

JUNIOR, Franco Kaolu. 2013, p. 246), e ainda possa proporcionar a margem de lucro 

esperada pela empresa. Em outras palavras, 

 

(...) ao fixar o preço de venda de um produto, o empresário estará 

prevendo na receita de cada unidade a recuperação dos custos e 
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despesas necessários à fabricação e venda da referida unidade, além de 

uma parcela que possa contribuir para a cobertura de parte dos custos e 

despesas fixos e com a formação do lucro. (RIBEIRO, Osni Moura. 

2011, p. 507).  

 

 O empresário que trabalha com fabricação de produtos por encomenda tem de 

prever os custos, as despesas gerais e a margem de lucro que pretende obter com a venda 

desse produto antes mesmo da sua produção para poder fixar o preço que cobrará por tal 

produto e informá-lo ao cliente que procurá-lo para fazer a sua encomenda, como observa 

o professor Osni Moura Ribeiro (2011)247. O preço cobrado pela prestação de um serviço 

também deve ser estipulado já no momento em que o prestador for contratado por um 

tomador para realizar determinada obrigação de fazer. Antes mesmo de incorrer nos 

custos e nas despesas necessárias para a execução da sua atividade-fim, o prestador do 

serviço deve calcular o preço que cobrará para custeá-los e também para auferir alguma 

margem de lucro com essa atividade. Os professores Clóvis Luís Padoveze e Franco 

Kaolu Takakura Junior (2013) comentam sobre as diferenças entre o preço cobrado por 

um produto ou um serviço e o valor atribuído a esses bens e serviços: 

 

Preços são declarações numéricas daquilo que o cliente deve pagar por 

determinado artigo. Preço é uma declaração de valor, não uma 

declaração de custos. 

Valor representa uma avaliação global, feita pelo comprador, da 

utilidade de um produto ou serviço, tendo como base as percepções dos 

benefícios líquidos recebidos e aquilo que se deve abrir mão. 

Considerando essas conceituações, a ideia da precificação é criar valor 

para o cliente, para obter o maior preço de venda dos produtos e 

serviços. O valor é criado por meio dos atributos e benefícios do 

produto ou serviço, que serão percebidos pelo cliente. Os clientes não 

compram um produto ou serviço por si. Os clientes compram um 

conjunto de benefícios, dado pelo produto ou serviço, que satisfazem 

suas necessidades. (PADOVEZE, Clóvis Luís; TAKAKURA 

JUNIOR, Franco Kaolu. 2013, p. 247). 

 

 A ideia de “preço do serviço” adotada pelo Direito Tributário para o exercício da 

tributação da prestação de serviço por meio do ISS está relacionada à estipulação do preço 

do serviço, não ao valor que é atribuído a esse serviço de acordo com a visão das Ciências 

Contábeis, como será melhor explicado na seção 1.2 deste primeiro capítulo da parte II. 

                                                           
247 “(...) o preço de venda deve ser calculado antes de iniciada a produção, para que seja possível orçar aos 

clientes, no caso das fabricações por encomenda, ou mesmo nas produções normais, e fazer seu 

planejamento rotineiro” (RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de Custos. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 

2011, p. 508). 
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1.1.2. O conceito de “preço do serviço” no Direito Civil 

 

 O Código Civil248, no capítulo destinado a prescrever normas gerais sobre os 

contratos de prestação de serviço que podem ser estipulados entre particulares, estabelece 

em seu art. 596 que “não sendo estipulado, nem chegado a acordo as partes, fixar-se-á 

por arbitramento a retribuição, segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e sua 

qualidade”. Observe-se a utilização do termo “retribuição” para se referir ao “preço do 

serviço”, veiculando a ideia de que o pagamento que o prestador do serviço pode exigir 

do seu tomador destina-se a retribuir o trabalho que realizou em seu benefício. Essa ideia 

refere-se à função de contraprestação do preço do serviço, decorrente da característica da 

bilateralidade do contrato de prestação de serviço, que gera obrigações para ambos os 

contratantes, a execução da obrigação de fazer pelo prestador e o pagamento do preço 

pelo tomador. 

 Ao discorrer sobre as características do contrato de prestação de serviço previsto 

no Código Civil, a professora Maria Helena Diniz (2015) utiliza o termo “remuneração” 

para se referir ao preço do serviço que, no seu entendimento, é “elemento essencial da 

prestação de serviço” (DINIZ, Maria Helena. 2015, p. 316). Diniz lembra também que, 

apesar de a remuneração pelo serviço prestado geralmente ser paga em dinheiro, não há 

qualquer impedimento legal para que as partes estipulem que esse pagamento se dará em 

alimentos, vestuários, condução ou outro elemento que represente a contraprestação pelo 

serviço executado pelo prestador. Com esse entendimento também concorda o professor 

Carlos Roberto Gonçalves (2011)249. A respeito da cobrança da remuneração pelo serviço 

prestado por sujeito que não era devidamente habilitado para fazê-lo, Maria Helena Diniz 

(2015) observa que: 

 

Se o serviço for prestado por pessoa sem título de habilitação técnica 

(p. ex., corretor não credenciado, técnico em computação não 

diplomado) ou que não preencha certos requisitos legais, ela não poderá 

cobrar a retribuição, normalmente, correspondente ao trabalho 

executado. Mas se este trouxe vantagem para a outra parte, o órgão 

judicante, havendo boa-fé do prestador de serviço, lhe atribuirá, mesmo 

que não tenha habilitação técnica exigida para a execução do serviço 

contratado, o direito a uma compensação razoável, que apenas lhe será 

negada se a proibição da prestação de serviço advier de norma de ordem 

pública, pois algumas atividades, como as da área médica, p. ex, exigem 

                                                           
248 Lei n.º 10.406/2002. 
249 Cf. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. 3 vol. 8 ed. 

São Paulo: Saraiva, 2011, p. 363. 



177 

 

conhecimentos específicos por poder colocar em risco a vida, a saúde e 

o patrimônio de alguém (CC, art. 606 e parágrafo único; CP, arts. 282, 

283 e 284). Isto é assim para que o recebedor, ou tomador do serviço, 

não se locuplete indevidamente do trabalho útil e proveitoso que lhe foi 

prestado (CC, arts. 884 a 886). Daí o dever de pagar preço compatível 

com o serviço efetivado por prestador de boa-fé, não habilitado, ao 

solicitante. (DINIZ, Maria Helena. 2015, p. 317).  

 

 Note-se que, ainda em relação a esses casos em que o serviço é prestado por 

profissional não habilitado, não se deixa de falar no pagamento de uma remuneração, de 

um preço compatível com a atividade executada de boa-fé. A mesma ideia sobre o 

pagamento de remuneração está presente nas lições do professor Carlos Roberto 

Gonçalves (2011), quando trata das características da bilateralidade e da onerosidade do 

contrato de prestação de serviço, pelo fato de o prestador “assumir uma obrigação de fazer 

perante o dono do serviço, que, por sua vez, compromete-se a remunerá-lo pela atividade 

desenvolvida” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 2011, p. 362). 

 

 

1.2. O conceito de “preço do serviço” no Direito Tributário 

 

 A ideia de remuneração pelo cumprimento de uma obrigação de fazer, aplicada à 

expressão “preço do serviço” pelo Direito Civil, iguala-se ao conceito que o Direito 

Tributário atribui a essa mesma expressão para fins de cobrança do Imposto sobre 

Serviços, incidente sobre a materialidade “prestar serviços de qualquer natureza”. A 

remuneração refere-se à riqueza que o prestador de serviço recebe do tomador como 

contraprestação pelo serviço realizado em seu benefício que pode ser considerada como 

base de cálculo para aquele imposto. 

 O significado atribuído à expressão “preço” pelas Ciências Contábeis também 

deve ser verificado pelo Direito Tributário. Deverá ser considerada como receita da 

prestação de serviço toda a quantia que o prestador de serviços receber do seu tomador e 

que se destinar a cobrir o custo próprio da execução de determinado serviço, além das 

despesas gerais (administrativas, comerciais e financeiras) que esse prestador de serviços 

tem com a manutenção da sua atividade econômica. Como se verá em mais detalhes a 

partir do capítulo 2 desta segunda parte do trabalho, somente esse valor poderá ser 

considerado como base de cálculo do ISS incidente sobre essa prestação de serviço. 
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 Considerando os conceitos de “preço” adotados pelo Direito Civil e pelas Ciências 

Contábeis, para dar início à análise de quais valores estão ou não compreendidos na 

expressão “preço do serviço”, eleita pelo legislador complementar nacional como 

grandeza capaz de mensurar a extensão da prestação de serviço realizada para fins de 

tributação por meio do Imposto sobre Serviços, é importante verificar a definição que a 

doutrina brasileira tem atribuído a essa expressão ao longo dos anos. 

 Entre suas valiosas lições sobre esse imposto municipal, o professor Bernardo 

Ribeiro de Moraes (1978) apresentava os seguintes limites semânticos para a expressão 

“preço do serviço”. Trata-se da  

 

(...) expressão monetária do valor do respectivo serviço. É o serviço 

medido em unidades monetárias. É o valor do bem imaterial (serviço) 

expresso (traduzido) em dinheiro (moeda). Preço do serviço é, pois, a 

expressão monetária do valor auferido, imediata ou diferida, pela 

remuneração ou retribuição do bem imaterial (serviço) oferecido 

(prestado, vendido). (MORAES, Bernardo Ribeiro. 1978, p. 518). 

 

 Por sua vez, o professor Aires F. Barreto (2009) apresenta o seguinte significado 

para a expressão “preço do serviço”, demonstrando a sua relação com a materialidade 

tributável por meio do ISS: 

 

Dentro dos limites constitucionais, a base de cálculo natural do ISS é o 

preço do serviço. A seu turno, preço do serviço é a contraprestação que 

o tomador ou usuário do serviço deve pagar diretamente ao prestador 

(ou, visto de outro prisma, preço do serviço é o valor que o prestador 

faz jus, pelos serviços que presta). Por preço do serviço deve-se 

entender a receita bruta dele proveniente, sem quaisquer deduções. 

(BARRETO, Aires F. 2009, p. 366). 

 

 Observe-se que ambas as definições adotam a ideia de remuneração pecuniária 

paga pelo tomador a um sujeito como retribuição pela atividade que esse realizou em seu 

favor. É possível afirmar, assim, que o preço do serviço é o valor recebido pelo prestador 

de serviço como contraprestação pela obrigação de fazer que realizou em benefício de um 

sujeito, sob o regime de direito privado e sem qualquer subordinação.  

 Sendo assim, a eleição, pelo legislador complementar, do “preço do serviço” como 

base de cálculo do Imposto sobre Serviços está de acordo com os limites impostos pela 

Constituição Federal à cobrança desse imposto, pois essa expressão refere-se 

exclusivamente ao valor capaz de medir a extensão da prestação de serviço realizada, 



179 

 

materialidade eleita pelo art. 156, inciso III do texto constitucional como tributável por 

meio daquele imposto.  

 Embora a adoção do “preço de serviço” esteja de acordo com os limites do texto 

constitucional, é possível afirmar que o legislador ordinário tem ampliado de forma 

inconstitucional o conteúdo atribuído a essa expressão, considerando-a como equivalente 

a todo e qualquer valor recebido pelo prestador de serviço do seu tomador. Esse também 

tem sido o posicionamento adotado na análise de diferentes casos pelos tribunais judiciais 

brasileiros, sob a justificativa de que, se o legislador complementar não fez nenhuma 

ressalva sobre valores que não deveriam compor a base de cálculo do ISS, essa deve 

equivaler a todo e qualquer valor pago pelo tomador ao prestador do serviço.250  

 Na prática, esse tipo de entendimento acaba imputando a incidência do ISS sobre 

valores que não são recebidos pelo prestador do serviço como remuneração pela atividade 

realizada em benefício do tomador e que não correspondem, portanto, à materialidade 

eleita pelo constituinte como tributável por meio do ISS. Por isso, cada vez mais se torna 

necessária a busca de critérios para definir com maior precisão os valores que devem ou 

não compor a expressão “preço do serviço” para fins de tributação municipal por meio da 

cobrança do ISS.  

 Sabe-se que, na execução de diferentes tipos de prestações de serviço, é comum 

que os prestadores incorram em algumas despesas específicas necessárias para atender às 

particularidades do serviço contratado pelo tomador. São despesas que não estão 

intrinsecamente vinculadas à natureza do serviço prestado, sendo possível diferenciar os 

valores indispensáveis para o custeio dessas despesas daqueles destinados a atuar como 

contraprestação pelo serviço prestado. Na realidade, essas são despesas do tomador do 

serviço, antecipadamente custeadas pelo prestador do serviço durante a execução da 

atividade para a qual foi contratado, cabendo ao tomador ressarci-lo posteriormente por 

essas despesas, o que faz geralmente junto com o pagamento da remuneração pela 

atividade executada por aquele prestador. Nesse momento, o tomador do serviço, além de 

pagar ao prestador o preço do serviço por ele executado, paga também os valores das 

                                                           
250 “Só pode integrar a base de cálculo do ISS a receita bruta, sem deduções, que provenha de serviços. Não 

se pode efetuar deduções apenas e tão só naquela receita bruta, que decorre, que provém diretamente da 

prestação de serviços. 

Em outras palavras, se a receita for de serviços, não se poderá proceder a deduções. Mas isso não significa 

que se possa incluir na base de cálculo do ISS quaisquer outros valores que, embora configurem receita, 

não provenham da prestação de serviços atribuídos à competência dos Municípios”. (BARRETO, Aires 

F. ISS na Constituição e na lei. 3 ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 366). 
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despesas específicas tidas por aquele prestador, de tal forma que o reembolse pelos gastos 

tidos com a execução de particularidades destacadas do serviço prestado.  

 A diferenciação dos valores recebidos pelo prestador do serviço, conforme a causa 

do seu pagamento pelo tomador, e o destino que será dado a eles pode ser verificada não 

somente nas atividades de prestação de serviço, mas também em grande parte das 

atividades econômicas realizadas atualmente. Trata-se da diferenciação entre os valores 

recebidos pelo agente produtor de riqueza em razão do exercício da sua atividade, 

incorporados ao seu patrimônio, e os outros valores que apenas transitam pelo caixa dessa 

pessoa física ou jurídica, transferidos para terceira pessoa envolvida com as despesas 

particulares antecipadas por aquele agente. Essa diferenciação pode ser verificada 

inclusive na análise dos diferentes recursos recebidos por entidades da Administração 

Pública brasileira que, conforme as lições do direito financeiro, devem ser diferenciadas 

em “receitas” e “ingressos” de uma entidade251. 

 Do total de valores que ingressam nos cofres públicos periodicamente, parte é 

acrescida ao patrimônio público e pode ser utilizada pelo Administrador Público daquela 

entidade para custear o que for preciso para a prestação de serviços públicos de qualidade 

e para o bom funcionamento da própria máquina administrativa. É a receita pública que 

decorre, por exemplo, da arrecadação de impostos. Outra parte, porém, é considerada 

apenas ingresso de valores, pois apenas transita pelos cofres públicos, em razão do seu 

destino certo, como é o caso dos valores das contribuições previdenciárias retidas no 

momento do pagamento dos salários dos servidores e repassados à Receita Federal do 

Brasil.  

 Tendo como base essas premissas iniciais sobre os diferentes valores considerados 

indevidamente como equivalentes à expressão “preço do serviço”, faz-se necessário 

diferenciar o que deve ser entendido como “receita” e como “ingresso” decorrentes da 

atividade de prestação de serviço, classificando “receita” e “reembolso” como espécies 

                                                           
251 “As quantias recebidas pelos cofres públicos são genericamente designadas como ‘entradas’ ou 

‘ingressos’. Nem todos esses ingressos, porém, constituem receitas públicas, pois alguns deles não passam 

de ‘movimentos de fundo’, sem qualquer incremento do patrimônio governamental, desde que estão 

condicionados à restituição posterior ou representam mera recuperação de valores emprestados ou cedidos 

pelo governo. 

Exemplificam esses ‘movimentos de fundos’ ou simples ‘entradas de caixa’, destituídas de caráter de 

receitas, as cauções, fianças e depósitos recolhidos ao Tesouro; os empréstimos contraídos pelos Estados, 

ou as amortizações daqueles que o governo acaso concedeu; enfim as somas que se escrituram sob reserva 

de serem restituídas ao depositante ou pagas a terceiro por qualquer razão de direito e as indenizações 

devidas por danos causados às coisas públicas e liquidados segundo o Direito Civil.” (BALEEIRO, 

Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. 19 ed. revista e atualizada por Hugo de Brito 

Machado Segundo. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 152). 
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de “ingresso” de valores, com a consequente definição de quais desses valores devem ou 

não compor a base de cálculo do ISS. 
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CAPÍTULO 2 - A ETIMOLOGIA DAS PALAVRAS “INGRESSO”, 

“RECEITA” E “REEMBOLSO” 

 

 

 No desenvolvimento deste trabalho, entende-se que um termo ou instituto próprio de 

outra Ciência passa a estar juridicizado com um conceito jurídico ao ingressar no sistema do 

direito positivo. O significado original desse termo deve, como consequência, ser 

considerado no momento da análise e da construção das normas jurídicas nas quais ele possa 

ser empregado e com as quais ele possa ser relacionado. Ainda que o conteúdo desses termos 

possa ser adaptado ao direito positivo e, mais especificamente, ao âmbito do direito no qual 

serão aplicados, não se pode deixar de analisar o significado primariamente atribuído a esses 

termos, que continua vinculado, mesmo que parcialmente, ao conteúdo jurídico mais atual e 

específico atribuído a eles. 

 Nesse contexto, este trabalho busca os significados primários, mais concretos, 

atribuídos às palavras da língua latina que deram origem aos termos “ingresso”, “receita” e 

“reembolso”, para estabelecer sua possível relação com a diferença entre os valores que 

remuneram a atividade do prestador de serviço, consideradas para o cálculo do imposto 

municipal incidente sobre essa atividade, e os valores que não correspondem à riqueza 

produzida por esse sujeito, não tributáveis pelo Município. 

 Inicia-se, então, com a análise do significado atribuído ao termo “ingresso” pelo 

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa252: 

 

Ingresso. s.m. (1549) 1. ato de ingressar; entrada (...) ETIM lat. ingréssus,a,um, 

part.pas. do v.dep. ingredìor,èris,éssus sum,èdi 'caminhar para, entrar em' 

 

 Observe-se que o termo “ingresso” ainda mantém a possibilidade de aplicação do 

significado mais concreto que lhe era atribuído na língua latina, como a ideia de “algo que 

entra em algum lugar”, como se pode verificar no primeiro significado que o Dicionário de 

Latim-Português da Porto Editora253 apresenta para o verbo ingredior, èris, éssus sum, èdi, 

do qual derivou o substantivo ingréssus, a, um:  

 

                                                           
252 HOUAISS, Antonio (1915-1999) e VILLAR, Mauro de Salles (1939-). Dicionário Houaiss da língua 

portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009, p. 1084. 
253 DICIONÁRIO de Latim-Português. 2ª ed. Porto/Portugal: Porto Editora, 2001, p. 354. 
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ingredior, èris, éssus sum, èdi (in, gradior) v. dep. tr. e intr. 1. Caminhar 

para ou sobre, marchar, ir para, dirigir-se para, entrar em (...). 

 

 Sendo assim, é possível afirmar com segurança que todos os valores que entram no 

caixa de um prestador de serviços, recebidos de seu tomador, devem ser classificados como 

ingressos, o que não autoriza, a princípio, a sua equiparação total à remuneração recebida 

por esse prestador pela realização de uma prestação de serviços. Como já afirmado 

anteriormente, somente aqueles valores que ingressam no caixa do prestador de serviço com 

a característica de receita é que se destinam a esse objetivo. 

 Para reforçar a diferença entre “ingresso” e “receita”, observe-se os significados mais 

gerais apresentados pelo Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa254 para o termo “receita”: 

 

Receita. s.f. (1364). 1. valor que é recebido, arrecadado ou apurado. 2. 

conjunto dos rendimentos de um Estado, uma sociedade, um indivíduo 

(receita pública) (sua r. está aquém de sua despesa). 3. cômputo do que se 

há de receber (r. mensal da família) (...) r. pública JUR 1. conjunto dos 

rendimentos de uma nação, que provém de fontes certas e fixadas por lei; 

renda pública. 2. soma das arrecadações feitas pelo Estado; renda pública. 

ETIM lat. recepta pl. neutro de recéptus,a,um 'reavido'. 

 

 Antes de verificar a origem latina da palavra “receita”, é interessante observar sua 

acepção como o conjunto dos rendimentos que determinada pessoa ou grupo de pessoas 

recebe. A busca pelo significado da palavra “rendimentos” retorna à relação intrínseca entre 

o recebimento dos valores classificados com esse termo e a realização de uma atividade 

econômica por parte do sujeito ou da entidade que os recebe. Observe-se nova reprodução 

do Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa255: 

 

Rendimento. s.m. (1573) ato ou efeito de render. 1. ECON lucro alcançado em 

uma empresa ou uma operação financeira. 2. o total das importâncias 

recebidas, por pessoa física ou jurídica, durante certo período, como 

remuneração de trabalho ou de prestação de serviços. (...) 

 

 Lembre-se que o termo “receita” tem origem no verbo latino receptus, a, um, que, 

por sua vez, deriva do verbo recipio, is, ere, cepi, ceptum, que tem “receber” como um dos 

seus significados256. 

                                                           
254 HOUAISS, Antonio (1915-1999) e VILLAR, Mauro de Salles (1939-). Dicionário Houaiss da língua 

portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009, p. 1621. 
255 Ibid., p. 1644. 
256 DICIONÁRIO de Latim-Português. 2ª ed. Porto/Portugal: Porto Editora, 2001, p. 571. 
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 Tendo como ponto inicial apenas os conceitos de base veiculados por dicionário da 

Língua Portuguesa, é possível afirmar que será considerado como rendimento todo valor que 

entrar no caixa de uma pessoa física ou jurídica como remuneração por serviço prestado e 

que, como tal, passar a fazer parte do patrimônio daquela prestadora de serviços. Somente o 

conjunto desses rendimentos pode ser classificado como receita, em contraposição aos 

valores que ingressam no caixa daquela mesma prestadora de serviços com a característica 

de meros reembolsos. 

 Sobre reembolso, traz o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa a remissão ao 

verbo “reembolsar(-se)” que, por sua vez, é conceituado como o ato pelo qual o sujeito 

recebe o pagamento de uma quantia que lhe era devida, assim como o verbo “reembolsar”257: 

 

Reembolsar. v. (1858) 1. t.d. e pron. embolsar(-se) novamente; recuperar a 

posse de; compensar(-se) (quer r. a fortuna que perdeu no jogo) 

(reembolsou-se do dinheiro gasto na campanha). 2. t.d.bit. devolver (a 

alguém) dinheiro gasto (com algo); indenizar (o proprietário reembolsou 

o inquilino (das despesas extraordinárias)) 3. t.d. pagar o devido a 

(reembolsou-a com juros). (...) ETIM re- + embolsar (...) 

 

 Observe-se com atenção a ideia predominante na conceituação literal do termo 

“reembolso” referente à recuperação daquilo que um dia já pertenceu ao sujeito que agora 

recebe novamente o determinado valor. Essa ideia advém da sua própria etimologia do 

termo, uma vez que decorre da junção do prefixo re- com a palavra “embolsar”258, cujo 

significado primeiro é “introduzir no bolso ou na bolsa”. A ideia de “reembolso” determina 

que alguém, que havia retirado parte do seu próprio patrimônio para empregar em 

determinada despesa, agora recebe de volta esse valor para “guardar” novamente em seu 

patrimônio.  

 Há, portanto, grande distanciamento entre o que pode ser considerado como “receita” 

e aquele valor que é recebido a título de verdadeiro “reembolso” pelo prestador de serviço. 

O tipo de ingresso “receita” corresponde à riqueza produzida pelo agente com a prática da 

atividade de prestação de serviço que deve aumentar o seu patrimônio. O ingresso 

“reembolso” corresponde aos valores recebidos pelo prestador apenas para recompor o seu 

                                                           
257 HOUAISS, Antonio (1915-1999) e VILLAR, Mauro de Salles (1939-). Dicionário Houaiss da língua 

portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009, p. 1629. 
258 “Embolsar. v. (sXIV) 1. t.d. e t.i. introduzir no bolso ou na bolsa 2. t.d. apossar-se de; ganhar, receber (com a 

morte da tia, embolsou uma fortuna) 3. t.d. pagar o que se deve a; restituir, indenizar, reembolsar (o inquilino 

embolsou o valor dos danos causados ao proprietário). ETIM em- por 1en- + rad. de bolso ou bolsa + -ar (...)”. 

(HOUAISS, Antonio (1915-1999) e VILLAR, Mauro de Salles (1939-). Dicionário Houaiss da língua 

portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009, p. 735). 
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patrimônio da forma como ele existia antes de o prestador se ver obrigado a custear 

determinadas despesas específicas em nome do seu tomador. 

 Os significados jurídicos atribuídos a “ingresso”, “receita” e “reembolso” 

correspondem aos seus valores originários, como é possível observar nas transcrições do 

Vocabulário Jurídico feitas a seguir: 

 

Ingresso. (...) é empregado usualmente para significar a entrada ou 

admissão em alguma parte ou em alguma coisa. É o internamento da 

pessoa no recinto de um estabelecimento, seja em caráter transitório ou 

efetivo. É a intromissão da pessoa em um negócio259. 

 

Receita. (...) importa num recebimento de dinheiro ou de soma pecuniária.  

Na significação econômica e financeira, jurídica ou contábil, receita 

resulta sempre de uma entrada de numerário, recebimento de dinheiro ou 

arrecadação de verbas. 

Mas, na acepção propriamente financeira, exprime especialmente o total 

de rendas ou o total de rendimentos prefixados ou previstos num 

orçamento e efetivamente arrecadado.260 

 

Reembolso. (...) exprime o recebimento em restituição de quantias ou 

dinheiro que se tenham despendido ou emprestado. 

Reembolso, assim, opõe-se ao sentido de desembolso, representativo do 

gasto, dispêndio ou adiantamento feito por conta ou em proveito de outrem. 

E direito de reembolso, na linguagem jurídica, é aquele que se assegura a 

toda pessoa que tenha despendido ou pago quantias, por conta de outrem, 

ou que lhe tenha emprestado, para que possa exigir a restituição das 

mesmas quantias ou importâncias. 

Em regra, o direito de reembolso compete ao mandatário, que efetue 

pagamento de despesas por conta do mandante, ao gestor, que pagou 

despesas necessárias, e ao credor, que forneceu dinheiro ao devedor, ou 

pagou dívidas dele.261 

 

 Tanto em dicionários comuns, quanto em dicionários especializados, os significados 

atribuídos às palavras “ingresso”, “receita” e “reembolso” permitem que se classifique esses 

diferentes valores pecuniários recebidos por um sujeito de outrem em termos de espécie e 

gênero. Todos os valores recebidos por uma pessoa física ou jurídica que permaneçam sob 

a sua administração de forma definitiva ou temporária podem ser denominados de 

“ingresso”, gênero que se divide nas espécies “receitas” e “reembolsos”. As receitas 

correspondem ao conjunto de valores que remuneram o trabalho ou o serviço prestado pela 

pessoa que os recebeu, representando riqueza nova que passa a integrar o seu patrimônio. O 

                                                           
259 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Nagib Slaibi Filho e Gláucia Carvalho (atual.). Rio de Janeiro, 

Editora Forense, 2009, p. 742. 
260 Ibid., p. 1153. 
261 Ibid., p. 1172. 



186 

 

reembolso, apesar de passar a compor o patrimônio da pessoa que o recebe, não corresponde 

a riqueza nova, e sim a verdadeira recomposição de gastos que não eram próprios daquela 

pessoa, mas que foram custeados antecipadamente por ela. 

 Note-se, portanto, que a própria análise etimológica e literal dos termos “ingresso”, 

“receita” e “reembolso” reforça a afirmação que se coloca desde o início do desenvolvimento 

deste trabalho: apenas os ingressos caracterizados como receita do prestador de serviço é 

que podem compor a base de cálculo do Imposto sobre Serviços, visto que estão intimamente 

relacionados à concretização da materialidade tributável por meio desse imposto municipal. 

Como consequência, não podem ser considerados como base de cálculo do ISS valores pagos 

pelo tomador ao seu prestador a título de reembolso por despesas específicas do serviço 

prestado, visto que não possuem relação direta com a materialidade concretizada pelo 

contribuinte daquele imposto. Apenas os valores recebidos pelo prestador de serviços a título 

de receita, que remunera os serviços prestados, poderão compor a base de cálculo do imposto 

que incide exatamente sobre a prestação de serviço que deu origem a essa receita. 

 

 

2.1. O emprego dos termos “ingresso”, “receita” e “reembolso” pela doutrina 

tributária brasileira 

 

 Ainda que o estudo da etimologia e dos sentidos literais que os dicionários comuns e 

especializados atribuem aos termos “ingresso”, “receita” e “reembolso” já permita uma 

diferenciação clara da natureza de cada um desses valores, é preciso verificar com qual 

conteúdo semântico cada um desses termos passou a fazer parte do sistema jurídico 

brasileiro, especialmente no âmbito tributário. Diante da inexistência tanto de uma previsão 

expressa de um conceito jurídico de “ingresso”, “receita” e “reembolso” no texto 

constitucional quanto de uma definição mais objetiva na legislação complementar262, resta 

verificar as lições que a doutrina tem construído para a diferenciação desses distintos tipos 

de valores. 

                                                           
262 “(...) ainda que haja convergência das diferentes linguagens para extração de um sentido comum, não se 

encontra no direito positivo brasileiro regra específica com o deliberado propósito de explicitar o conteúdo 

da realidade expressada sob a denominação de receita, por isso é pouco provável que o legislador tributário 

entre em conflito com os comandos dos arts. 109 e 110 do Código Tributário Nacional (...)”. (MINATEL, 

José Antonio. Conteúdo do Conceito de Receita e Regime Jurídico para sua Tributação. São Paulo: MP 

Editora, 2005, p. 92). 
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 A doutrina atual tem mantido a fidelidade aos significados de origem dos termos 

“ingresso”, “receita” e “reembolso” ao tratar do seu emprego na seara tributária. Conforme 

a premissa adotada inicialmente neste trabalho263, ao omitir previsão expressa de novos 

significados a “ingresso”, “receita” e “reembolso” em relações jurídicas de natureza 

tributária, o legislador constitucional impediu que significados distintos e destoantes desses 

termos fossem adotados tanto pelo legislador ordinário, no momento de construção de 

normas jurídicas gerais e abstratas em matéria tributária, quanto pela autoridade 

administrativa ou julgadora, na construção de normas jurídicas individuais e concretas de 

imputação da obrigação tributária a determinado sujeito. 

 Obra de destaque na doutrina pátria atual por tratar de forma detalhada sobre os 

diferentes aspectos envolvidos na tentativa de uma delimitação mais precisa do conceito de 

“receita”, os estudos do professor José Antonio Minatel (2005)264 são adotados neste 

trabalho como referência principal para a apresentação dos conceitos que têm sido atribuídos 

aos termos “ingresso”, “receita” e “reembolso” pela doutrina. Em que pese a extensão do 

trecho citado, é exatamente pelos detalhes empregados na diferenciação entre “ingresso” e 

“receita” que não se pode deixar de reproduzir aqui parte das lições do eminente professor. 

Inicialmente, Minatel (2005) utiliza-se da característica da definitividade da quantia recebida 

do tomador de serviços e da sua relação com o patrimônio do sujeito prestador do serviço 

para diferenciar os valores recebidos a título de receita daqueles alcançados genericamente 

a título de ingresso. Observe-se, aqui, a confirmação parcial da classificação de “ingressos” 

como gênero da espécie “receita”, construída no tópico anterior: 

 

(...) como já alertaram os financistas, nem todo ingresso tem natureza de 

receita, sendo imprescindível para qualifica-lo o caráter de 

definitividade da quantia ingressada, o que não acontece com valores 

só transitados pelo patrimônio da pessoa jurídica, pois são por ela 

recebidos sob condição, ou seja, sob regime jurídico, o qual, ainda que lhe 

dê momentânea disponibilidade, não lhe outorga definitiva titularidade, 

pelo fato de os recursos adentrarem o patrimônio carregando simultânea 

obrigação de igual grandeza. O mesmo acontece com os valores recebidos 

na qualidade de mandatário, por conta e ordem de terceiros, ou recebidos 

a título de empréstimo, de depósito, de caução. Há momentânea 

disponibilidade, é inegável, mas não com o definitivo animus rem sibi de 

titular, de dono, de proprietário, e sim com animus de devedor, de 

responsável, de obrigado. 

(...) 

                                                           
263 Conforme análise construída na seção 1.3 do capítulo 1 da primeira parte deste trabalho. 
264 Cf. MINATEL, José Antonio. Conteúdo do Conceito de Receita e Regime Jurídico para sua 

Tributação. São Paulo: MP Editora, 2005. 
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A definitividade do ingresso, aqui registrada como imprescindível para 

identificar a existência de receita, não se refere ao tempo de permanência 

no patrimônio da pessoa jurídica. Tem a ver com a titularidade e 

disponibilidade dos valores ingressados, aferidas pelo título jurídico que 

acoberta a respectiva operação, ou seja, ingresso definitivo é aquele que 

adentra o patrimônio do vendedor em contrapartida da mercadoria 

transferida ao comprador, ou do cedente do direito de uso onerosamente 

transferido ao cessionário, conferindo aos beneficiários remunerados a 

disponibilidade plena dos valores ingressados, sem qualquer outra 

condição que possa vincular a eficácia das operações. 

Portanto, só se pode falar em receita diante de ingresso a título 

definitivo no patrimônio da pessoa jurídica, em regra proveniente do 

esforço pelo exercício da sua específica atividade operacional (...) 

Portanto, receita é ingresso qualificado pela sua origem, caracterizando 

a entrada definitiva de recursos que, ao mesmo tempo, remunera e é 

proveniente do exercício da atividade empresarial (...). (MINATEL, José 

Antonio. 2005, p. 100-102, grifo nosso). 

 

 Como verificado na análise dos significados de base que os dicionários atribuem aos 

termos “ingresso” e “receita”, somente podem ser classificados como “receita” os valores 

que ingressam no caixa da empresa prestadora de serviço como remuneração pelo exercício 

da atividade empresarial e que passam a integrar o seu patrimônio, podendo ser 

disponibilizados pela empresa a qualquer momento. Caso não se verifique, no valor 

recebido, a remuneração pela atividade exercida e a possibilidade de sua disponibilização a 

qualquer tempo, estar-se-á diante de mero ingresso financeiro. 

 Os valores classificados de forma genérica como ingressos tanto podem ser 

destinados a terceira pessoa, que já seja titular do direito ao seu recebimento definitivo, 

quanto podem ser incorporados ao patrimônio daquele sujeito que os recebeu, mas não a 

título de riqueza nova decorrente do exercício da atividade econômica, e sim como 

recuperação de despesa que já havia sido realizada de forma particularizada e em benefício 

do sujeito que pagou esse reembolso. Ainda que não utilize o termo “reembolso”, é a essa 

espécie de ingresso que se refere a seguinte passagem da doutrina ora estudada: 

 

(...) tratando-se de despesa ou custo anteriormente suportado, sua 

recuperação econômica em qualquer período posterior, enquanto 

suficiente para neutralizar a anterior diminuição patrimonial, não ostenta 

qualidade para ser rotulada de receita, pela ausência do requisito da 

contraprestação por atividade ou de negócio jurídico (materialidade), 

além de faltar o atributo da disponibilidade de riqueza nova.  

(...) a título exemplificativo, não pode configurar receita o ingresso 

referente ao rateio de despesas comuns originariamente suportadas por 

uma pessoa jurídica, posteriormente reembolsadas pelas demais empresas 

beneficiárias. (...) o valor recebido a título de reembolso equivale a um 

estorno de despesa anteriormente registrado, por se caracterizarem 

simples recomposição de valor patrimonial, não reunindo qualquer dos 
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atributos que permita aproximar o reembolso de despesa ao conceito de 

receita. (MINATEL, José Antonio. 2005, p. 219, grifo nosso). 

 

 Novamente, a doutrina confirma o entendimento já exposto neste trabalho a respeito 

da impossibilidade de incluir na base de cálculo do Imposto sobre Serviços os valores que, 

por caracterizarem antecipação de despesas do tomador de serviço, realizam mera 

recomposição do patrimônio do prestador de serviço, sem qualquer geração de receita nova 

tributável por meio daquele imposto. Resta demonstrado mais uma vez que apenas os valores 

recebidos a título de receita pelo prestador do serviço têm o objetivo de remunerar a atividade 

de prestação de serviço realizada, podendo ser eleitos como base para o cálculo do ISS.  

 Após essas reflexões, torna-se oportuno aproveitar a síntese apresentada pelo 

professor José Antonio Minatel (2005) para o conceito de “receita”: 

 

(...) ingresso de recursos financeiros no patrimônio da pessoa jurídica, 

em caráter definitivo, proveniente dos negócios jurídicos que 

envolvam o exercício da atividade empresarial, que corresponda à 

contraprestação pela venda de mercadorias, pela prestação de serviços, 

assim como pela remuneração de investimentos ou pela cessão onerosa e 

temporária de bens e direitos a terceiros, aferido instantaneamente pela 

contrapartida que remunera cada um desses eventos. (MINATEL, José 

Antonio. 2005, p. 124, grifo nosso). 

 

 Os valores que podem ser classificados como “receitas” ou como “ingressos” são 

diferenciados pelo professor Aires F. Barreto (2009) para melhor definição da base de 

cálculo do Imposto sobre Serviços: 

 

Tenha-se presente que os valores que transitam pelo caixa das empresas 

(ou pelos cofres públicos) são de duas espécies: os que configuram receitas 

e os que se caracterizam como meros ingressos (que, na Ciência das 

Finanças, recebem a designação de movimentos de fundo ou de caixa). 

Receitas são entradas que modificam o patrimônio da empresa, 

incrementando-o. Ingressos envolvem tanto as receitas como as somas 

pertencentes a terceiros (valores que integram o patrimônio de 

outrem). São aqueles valores que não importam modificação no 

patrimônio de quem os recebe, para posterior entrega a quem pertencem. 

Apenas os aportes que incrementam o patrimônio, como emento novo e 

positivo, são receitas. Estas, a seu turno, se decorrentes de uma prestação 

de serviços, são tributáveis pelo ISS. Os meros ingressos não configuram 

receitas – e só estas integram a base de cálculo do ISS, porque delas se 

pode dizer que remuneram a atividade econômica desenvolvida. Só 

elas representam o preço dessa atividade. (BARRETO, Aires F. 2009, p. 

367, grifo nosso). 
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 Revela-se cada vez mais certo, assim, o ponto principal que será adotado na análise 

da jurisprudência administrativa e judicial a respeito da base de cálculo do ISS a ser 

construída neste trabalho265: a verificação, em cada caso concreto de prestação de serviço, 

de quais valores remuneram diretamente a prestação de serviço realizada, gerando riqueza 

nova e passando a integrar o patrimônio do prestador de serviço de forma definitiva. Por 

estarem diretamente relacionados à materialidade tributável atribuída aos Municípios e ao 

Distrito Federal pela Constituição Federal, apenas esses valores poderão ser considerados 

como base para a mensuração do valor do ISS a ser pago em razão da prestação de serviço 

realizada. 

 

 

2.2. O emprego dos termos “ingresso”, “receita” e “reembolso” pela jurisprudência 

administrativa e judicial brasileira 

 

 As análises construídas anteriormente no início deste capítulo 2 e na seção 2.1 

permitem afirmar que a doutrina tributária atual diferencia valores recebidos como ingresso, 

como receita ou como reembolso fundamentando-se em elementos muito parecidos tanto 

com os significados de base desses termos capitulados pelos dicionários comuns e os 

especializados em vocabulário jurídico, quanto com os significados atribuídos pela Ciência 

das Finanças a esses termos. A aproximações dos significados nessas diferentes áreas garante 

um ponto norteador para os legisladores ordinários no momento da delimitação do campo 

de incidência de tributos. Os legisladores dos entes federados que receberam competência 

para tributar a receita percebida por determinada pessoa física ou jurídica em razão da 

realização de uma atividade econômica não podem considerar, em legislação própria, valores 

recebidos a título de reembolso ou de mero ingresso, pois tal medida ampliaria de forma 

inconstitucional a materialidade alcançada por aquela exação. 

 Entre as legislações atualmente vigentes em diferentes Municípios brasileiros, pode-

se encontrar o problema da prescrição da base de cálculo do Imposto sobre Serviços 

relacionada ao preço do serviço, considerado como a receita bruta recebida pelo prestador 

do serviço, mas equiparando-a à soma de todo e qualquer valor recebido do seu tomador, 

ainda que entre esses valores haja aqueles que são recebidos como meros ingressos ou outros 

que reembolsem gastos específicos próprios do tomador do serviço e que foram antecipados 

                                                           
265 Análise que será construída no capítulo 3 desta segunda parte. 
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pelo prestador. Por ora, observe-se o art. 17 da lei n.º 6.075/2003 do Município de 

Vitória/SP, que exemplifica esse tipo de prescrição, ao impedir a dedução de qualquer valor 

cobrado do tomador de serviços da base de cálculo do ISS: 

 

Art. 17. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 

§1º Para os efeitos deste artigo, considera-se preço, tudo que for cobrado 

em virtude da prestação do serviço, seja em dinheiro, bens, serviços ou 

direitos, na conta ou não, inclusive a título de reembolso, reajustamento 

ou dispêndio de qualquer natureza. 

§2º Incluem-se na base de cálculo as vantagens financeiras decorrentes 

da prestação de serviço, inclusive as relacionadas com a retenção 

periódica de valores recebidos. 
§3º Os descontos ou abatimentos concedidos sob condição integram o 

preço do serviço. (grifo nosso) 

 

 Antes de analisar esse tipo de prescrição que amplia indevidamente a base de cálculo 

do ISS, com a consideração de valores de reembolso ou mero ingresso como riquezas 

geradas pela concretização da materialidade tributável, é importante verificar o 

entendimento que o Poder Judiciário brasileiro tem adotado a respeito dessa diferenciação, 

para fins de tributação, dos valores que uma pessoa física ou jurídica recebem de outra pessoa 

física ou jurídica em razão do exercício de sua atividade econômica. Se consideradas a 

etimologia dos termos usualmente empregados e as lições da doutrina tributária atual a seu 

respeito, essa diferenciação deve separar as receitas auferidas como remuneração pela 

atividade realizada e incorporadas ao patrimônio do prestador, daqueles valores que 

ingressam apenas temporariamente no caixa ou são recebidos a título de mero reembolso. 

 Ainda que não se trate especificamente da análise da base de cálculo do Imposto 

sobre Serviços, objeto de estudo do presente trabalho, a ementa da decisão proferida pelo 

Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 

606.107-RS deve ser aqui apresentada, por veicular, de forma expressa, que o conceito 

jurídico de “receita” advém do próprio texto constitucional. Esse entendimento freia 

eventual pretensão do legislador ordinário de incluir, na base de cálculo de tributo que 

considere as receitas auferidas, valores que não possam ser classificados como receita. 

Observe-se partes da ementa do julgamento abaixo transcrita, com destaque para explicação 

sobre o conceito constitucional de receita: 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. 

TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO 

AO PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. 
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EMPRESA EXPORTADORA. CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS 

A TERCEIROS. 

II – A interpretação dos conceitos utilizados pela Carta da República 

para outorgar competências impositivas (entre os quais se insere o 

conceito de “receita” constante do seu art. 195, I, “b”) não está sujeita, 

por óbvio, à prévia edição de lei. Tampouco está condicionada à lei a 

exegese dos dispositivos que estabelecem imunidades tributárias, como 

aqueles que fundamentaram o acórdão de origem (arts. 149, §2º, I, e 

155, §2º, X, “a”, da CF). Em ambos os casos, trata-se de interpretação 

da Lei Maior voltada a desvelar o alcance de regras tipicamente 

constitucionais, com absoluta independência da atuação do legislador 

tributário. 

(...) 

V – O conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição 

Federal, não se confunde com o conceito contábil. Entendimento, aliás, 

expresso nas Leis 10.637/02 (art. 1º) e Lei 10.833/03 (art. 1º), que 

determinam a incidência da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não 

cumulativas sobre o total das receitas, “independentemente de sua 

denominação ou classificação contábil”. Ainda que a contabilidade 

elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e planejamento 

das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida para a 

determinação das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum 

subordina a tributação. A contabilidade constitui ferramenta utilizada 

também para fins tributários, mas moldada nesta seara pelos princípios e 

regras próprios do Direito Tributário. Sob o específico prisma 

constitucional, receita bruta pode ser definida como o ingresso 

financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo 

e positivo, sem reservas ou condições. 

(...) 

(STF, RE 606.107/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 

22/05/2013, DJe 22/11/2013, grifo nosso). 

 

 A base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS é também analisada na 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que se escolheu como exemplo para 

apresentar o entendimento que aquele Egrégio Tribunal tem adotado no sentido de 

considerar o ingresso como gênero de valores recebidos, entre os quais estão aqueles que 

podem ser classificados como receita. Observe-se a ementa do julgamento realizado pela 

Primeira Turma do Agravo Regimental interposto pela Fazenda Nacional em face de decisão 

proferida sobre o Recurso Especial n.º 1.363.902/ RS: 

 

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

NÃO INCLUSÃO DOS VALORES REFERENTES A CRÉDITOS 

PRESUMIDOS DE ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. 

PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. CONCEITO DE 

RECEITA, PARA O FIM DE IMPOSIÇÃO TRIBUTÁRIA. 

INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DA RESERVA DO 

PLENÁRIO. INTERPRETAÇÃO DA LEI. AGRAVO REGIMENTAL 

DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 
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1. A base de cálculo do PIS/COFINS é o total das receitas obtidas pelo 

contribuinte, em decorrência da venda de mercadorias ou de serviços (art. 

1º e §§ das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003), de modo que para definir 

aquela mesma base se requer a devida compreensão do conceito 

jurídico de receita. 

2. Há generalizado consenso, entre os doutos, que se entende por 

receita, para fins de incidência de tributos que a têm como suporte, o 

ingresso financeiro que se incorpore, positiva e definitivamente, ao 

patrimônio de quem o recebe e, ademais, represente retribuição ou 

contraprestação de atos, operações ou atividades da pessoa jurídica 

ou, ainda, seja contraprestacional do emprego de fatores produtivos 

titulados pela sociedade. 

 (...) 

5. Agravo Regimental da Fazenda Nacional desprovido. 

(STJ, AgRg no REsp 1.363.902/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia 

Filho, Primeira Turma, j. 05/08/2014, DJe 19/08/2014, grifo nosso). 

 

 Note-se que o conceito de receita expresso na ementa acima assemelha-se à definição 

construída ao longo deste trabalho sobre que pode ou não ser considerado como base de 

cálculo do Imposto sobre Serviços, de competência municipal. Na ementa, assim como neste 

trabalho, considera-se que somente pode incidir cobrança do ISS sobre aqueles valores que 

forem recebidos pelo prestador de serviço como contraprestação pela atividade econômica 

realizada (a prestação de serviço) e que poderão ser incorporados de forma definitiva ao 

patrimônio daquele prestador, sem se destinar a repasses ou a reembolsos.  

 Para exemplificar a aplicação, pelo Superior Tribunal de Justiça, desse mesmo 

entendimento sobre o conteúdo do termo “receita” a questões relacionadas à definição da 

base de cálculo do ISS, observe-se a ementa do julgamento proferido sobre o Recurso 

Especial representativo de controvérsia n.º 1.138.205/PR. Nesse julgamento, foram 

analisados os valores recebidos pela prestação do serviço de agenciamento de mão-de-obra, 

tipo de atividade cuja natureza deixa ainda mais clara a diferenciação entre o que pode ser 

considerado como receita e aquilo que é recebido pelo prestador como mero ingresso, dada 

a destinação certa e inalterável da aplicação desses valores: 

 

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO SOBRE 

SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. 

AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. 

ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. 

BASE DE CÁLCULO. PREÇO DO SERVIÇO. VALOR REFERENTE 

AOS SALÁRIOS E AOS ENCARGOS SOCIAIS. 
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1. A base de cálculo do ISS é o preço do serviço, consoante disposto no 

artigo 9º, caput, do Decreto-Lei 406/68266. 

2. As empresas de mão-de-obra temporária podem encartar-se em duas 

situações, em razão da natureza dos serviços prestados: (i) como 

intermediária entre o contratante da mão-de-obra e o terceiro que é 

colocado no mercado de trabalho; (ii) como prestadora do próprio serviço, 

utilizando de empregados a ela vinculados mediante contrato de trabalho. 

3. A intermediação implica o preço do serviço que é a comissão, base 

de cálculo do fato gerador consistente nessas “intermediações”. 

4. O ISS incide, nessa hipótese, apenas sobre a taxa de agenciamento, 

que é o preço do serviço pago ao agenciador, sua comissão e sua 

receita, excluídas as importâncias voltadas para o pagamento dos 

salários e encargos sociais dos trabalhadores. Distinção de valores 

pertencentes a terceiros (os empregados) e despesas com a prestação. 

Distinção necessária entre receita e entrada para fins financeiro-

tributários. 

5. A exclusão da despesa consistente na remuneração de empregados 

e respectivos encargos da base de cálculo do ISS, impõe perquirir a 

natureza das atividades desenvolvidas pela empresa prestadora de 

serviços. Isto porque as empresas agenciadores de mão-de-obra, em que o 

agenciador atua para o encontro das partes, quais sejam, o contratante da 

mão-de-obra e o trabalhador, que é recrutado pela prestadora na estrita 

medida das necessidades dos clientes, dos serviços que a eles prestam, e 

ainda, segundo as especificações deles recebidas, caracterizam-se pelo 

exercício de intermediação, sendo essa a sua atividade-fim. 

(...) 

11. Destarte, a empresa recorrida encarta prestações de serviços tendentes 

ao pagamento de salários, previdência social e demais encargos 

trabalhistas, sendo, portanto, devida a incidência do ISS sobre a prestação 

de serviços, e não apenas sobre a taxa de agenciamento. 

12. Recurso especial do Município provido, reconhecendo-se a incidência 

do ISS sobre a taxa de agenciamento e as importâncias voltadas para o 

pagamento dos salários e encargos sociais dos trabalhadores contratados 

pelas prestadoras de serviços de fornecimento de mão-de-obra temporária 

(Lei 6.019/74). Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução STJ 08/2008. 

(STJ, REsp 1.138.205/PR, Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, j. 

09/12/2009, DJe 01/02/2010, grifo nosso). 

 

 Observe-se que, conforme relatado na própria decisão, as provas apresentadas no 

curso do mencionado processo levaram à identificação de fato jurídico com características 

de fornecimento de mão-de-obra temporária, atividade-fim da empresa em questão. Em 

razão disso, foi corretamente decidido que a integralidade dos valores recebidos a título de 

preço do serviço deve ser considerada como base de cálculo do ISS incidente sobre aquela 

prestação, pois são valores que devem ser empregados no exercício da atividade-fim da 

empresa prestadora do serviço de fornecimento de mão-de-obra. Situação que difere da 

                                                           
266 Ainda que a análise tenha sido feita com base na previsão do art. 9º, caput, do Decreto-Lei 406/68, sabe-se 

que o art. 7º, caput, da Lei Complementar n.º 116/2003 atualmente em vigor tem exatamente a mesma 

redação, prescrevendo que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço. 
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realização da atividade de intermediação ou agenciamento de mão-de-obra, correspondente 

a uma atividade-fim que é remunerada apenas pelos valores cobrados a título de taxa de 

intermediação ou agenciamento, única receita do prestador desse tipo de serviço, já que a 

parcela de valores recebida do tomador do serviço e repassada para os trabalhadores para o 

pagamento da atividade realizada atua como mero ingresso no caixa do prestador, haja vista 

a sua saída com destino final certo.  

 No voto proferido pelo Relator Luiz Fux, então Ministro do Superior Tribunal de 

Justiça267, no julgamento realizado sob as formalidades do recurso repetitivo a respeito da 

situação acima relatada são destacadas corretamente as noções de “mero ingresso” e de 

receita propriamente dita para fins de cobrança de ISS incidente sobre o agenciamento ou o 

                                                           
267 “(...) Destarte, tem-se que, consoante o disposto no art. 9º, caput, do Decreto-Lei n.º 406/68, a base de 

cálculo do ISS é “o preço do serviço”, assim entendido como a contraprestação que o tomador ou 

usuário do serviço deve pagar diretamente ao prestador, vale dizer, o valor a que o prestador faz jus, 

pelos serviços que presta. Essa é a receita auferida pela prestação do serviço – a receita bruta, que 

incorpora-se ao patrimônio do prestador, distinguindo-se, portanto, das somas pertencentes a 

terceiros, que não constituem fato gerador do tributo. 

Impende distinguir essas despesas reembolsáveis, meras recuperações de valores despendidos em nome 

de terceiros – no caso, a título de salários e encargos -, dos custos ínsitos à prestação do serviço. 

Enquanto aquelas não integram a base de cálculo do ISS, esses, ao revés, por configurarem despesas 

com a própria atividade, não podem ser deduzidos para a apuração do resultado, sob pena de o preço 

do serviço deixar de ser a receita bruta a ele correspondente. 

Para que se proceda à exclusão da despesa com remuneração de empregados e respectivos encargos 

da base de cálculo do ISS, há que se perquirir a natureza das atividades desenvolvidas pela empresa 

prestadora de serviços. Isto porque as empresas agenciadoras de mão-de-obra em que o agenciador atua 

para o encontro das partes, quais sejam, o contratante de mão-de-obra e o trabalhador, que é recrutado pela 

prestadora na estrita medida das necessidades dos clientes, dos serviços que a eles prestam, e ainda, segundo 

as especificações deles recebidas, caracterizam-se pelo exercício de intermediação, sendo essa a sua 

atividade-fim. 

Consectariamente, se a atividade de prestação de serviço de mão-de-obra temporária fosse prestada 

através de pessoal contratado pelas empresas de recrutamento, afastada estaria a figura da 

intermediação, considerando-se a mão-de-obra empregada na prestação do serviço contratado – 

qualquer que fosse, como custo do serviço, despesa não dedutível da base de cálculo do ISS. Essa a 

hipótese regulada pela Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974. 

Deveras, parece-me que o ponto nodal da presente controvérsia reside na definição da forma de tributação 

do ISS sobre a prestação de serviço de agenciamento de mão-de-obra temporária, fazendo-se mister, como 

pressuposto lógico dessa inferência, a perscrutação acerca do serviço efetivamente prestado pela empresa: se 

este configura mera intermediação na contratação de mão-de-obra, a qual é contratada pelo tomador 

dos serviços, de forma que cabe a este arcar com o valor dos encargos trabalhistas e sociais dos 

trabalhadores temporários ou agenciados; ou se a contratação é realizada pela própria empresa 

prestadora do trabalho temporário, cabendo-lhe, portanto, o referido ônus. 

Isto porque, no primeiro caso, a base de cálculo do ISS seria a taxa de administração – que é o preço do 

serviço efetivamente prestado, enquanto que, na segunda hipótese, a base de cálculo recairia sobre o 

total da receita percebida, nela incluídas as importâncias voltadas para o pagamento dos salários e encargos 

sociais dos trabalhadores. 

Nesse diapasão, o enquadramento legal tributário faz mister o exame das circunstâncias fáticas do trabalho 

prestado, delineadas pela instância ordinária, para que se possa concluir pela forma de tributação. (...) 

Deveras, a empresa recorrida encarta prestações de serviços tendentes ao pagamento de salários, 

previdência social e demais encargos trabalhistas, sendo, portanto, devida a incidência do ISS sobre a 

prestação de serviços, e não apenas sobre a taxa de agenciamento. (...)”. (STJ, Inteiro Teor do REsp 

1.138.205/PR, Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09/12/2009, DJe 01/02/2010, p. 14-16, grifo nosso). 
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fornecimento de mão-de-obra. A análise dos detalhes desse voto permite um esboço do que 

se define neste trabalho como “receita de prestação de serviço para fins da incidência do 

ISS”: valores gerais que remuneram a prestação de serviço e se destinam ao custeio de gastos 

gerais inerentes e imprescindíveis para a realização da atividade-fim do prestador do serviço. 

Todos os demais valores que se destinam ao custeio de despesas específicas de determinada 

prestação de serviço e que decorram da realização de atividade-meio para a concretização 

da atividade-fim de forma particularizada não devem compor a base de cálculo, vez que se 

tratam de reembolsos, assim como os valores com repasse e destinação específica, tidos 

como meros ingressos. 

 Antes de expor de forma detalhada os critérios propostos para a identificação e a 

diferenciação desses valores envolvidos na prestação de serviço, não se pode deixar de 

verificar, ainda neste tópico, o entendimento que vem sendo adotado pelos tribunais 

administrativos na classificação desses valores para definição da base de cálculo do ISS. 

Para tanto, lembre-se que o art. 7º, caput da Lei Complementar n.º 116/2003 define essa base 

de cálculo como sendo o preço do serviço, prescrevendo a possibilidade de dedução apenas 

em relação aos materiais fornecidos pelo prestador de serviço na execução de serviços 

relacionados à construção civil e que grande parte das legislações municipais atuais 

reproduzem essa mesma prescrição, equiparando o preço do serviço à receita bruta total 

recebida pelo prestador, sem a possibilidade da dedução de qualquer valor na apuração da 

base de cálculo do ISS. Lembre-se também que as autoridades que compõem um órgão de 

julgamento administrativo exercem atividade administrativa plenamente vinculada, o que os 

impede de questionar a legalidade e a constitucionalidade de qualquer norma que devam 

aplicar de forma vinculada. Essa característica é utilizada em muitos julgamentos realizados 

nesse tipo de órgão como justificativa para a manutenção de lançamentos que se 

fundamentem em aplicações literais dessas legislações, sob o argumento de que qualquer 

análise da legislação sob uma visão sistemática ou até pragmática implicaria em análise de 

possível ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação aplicada, campo que não poderia 

ser adentrado pelos membros desses órgãos. 

 O raciocínio de que estão impedidos de analisar a legalidade ou a constitucionalidade 

de dispositivo legal que trate da base de cálculo do ISS foi adotado pela maioria dos membros 

da 2ª Câmara Julgadora do Conselho Municipal de Tributos da Cidade de São Paulo no 

julgamento do Processo Administrativo n.º 2013-0.113.243-4, selecionado como exemplo 

de muitas decisões proferidas nesse mesmo sentido. Observe-se, a seguir, a ementa resultante 

desse julgamento, na qual está expresso o entendimento veiculado no voto do Conselheiro 
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Jefferson Eduardo Vasconcelos Santos pela impossibilidade de o Tribunal Administrativo 

desconsiderar a prescrição do art. 7º, caput, da Lei Complementar n.º 116/2003, que, ao 

definir a base de cálculo do ISS como o preço do serviço, estaria prescrevendo que todos e 

quaisquer valor recebido pelo prestador do tomador de serviços devem compor a base de 

cálculo daquele imposto.  

 

ISSQN – OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS – 2006, 2008 E 

2009 – SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO – SIMULAÇÃO PROVADA 

NOS AUTOS, NÃO OCORREU A DECADÊNCIA, APLICA-SE O 

ARTIGO 173, DO CTN – REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO 

PERMITE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, BASE 

DE CÁLCULO É A RECEITA BRUTA PELA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, NÃO É POSSÍVEL ABATER CUSTOS, SEJAM ELES 

NOMEADOS OU NÃO COMO REMBOLSO- INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 7º, DA LC 116 E ARTIGO 14, “CAPUT”, DA LEI 

MUNICIPAL 13.701/03 – LOCAÇÃO AFASTADA DO CAMPO DE 

INCIDÊNCIA DO ISS É A LOCAÇÃO PURA, RECORRENTE 

PROVOU QUE PARTE DA BASE DE CÁLCULO LANÇADA É 

ORIGINÁRIA DE LOCAÇÃO PURA, AUTOS RETIFICADOS PARA 

CORREÇÃO DESTE EXCESSO (...) RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO PARA RETIFICAR OS AIIs 6.634.066-7, 

6.634.069-2 E 6.634.072-1. 

(CMT/SP, PA 2013-0.113.243-4, Cons. Rel. Rogério Ramires, 2º Câmara 

Julgadora Efetiva, j. 28/08/2013, grifo nosso). 

 

 A escolha específica desse julgamento para exemplificar a posição que tem adotado 

esse Tribunal Administrativo a respeito dos valores envolvidos na apuração da base de 

cálculo do ISS foi motivada principalmente pelo teor do voto vencido do Conselheiro Relator 

Rogério Ramires268, no qual foi selecionada a esperada análise sistemática e pragmática do 

                                                           
268 A reprodução abaixo de parte desse voto, apesar de extensa, vale especialmente pelo relato das provas 

apresentadas pelo contribuinte para fundamentar a construção do fato jurídico do recebimento de reembolso, 

que, por não se subsumir à hipótese tributária da regra-matriz de incidência do ISS, envolve valores que não 

podem ser atingidos por esse imposto: 

“(...) 

II – Mérito 

De acordo com o artigo 156, inciso II da Constituição Federal, compete aos Municípios instituir impostos 

sobre serviços de qualquer natureza. 

Nesse mesmo sentido, o artigo 1º da Lei Complementar n.º 116/2003, dispõe que o ISS tem como fato gerador 

a prestação de serviços constantes na lista anexa à referida Lei, ainda que esses não se constituam como 

atividade preponderante do prestador. 

Do cotejo dos artigos supramencionados, e diante da própria natureza do critério material do ISS, é possível 

concluir que sua materialidade se dá na ação de prestar serviço, consistente na conduta humana em 

desenvolver um esforço, visando a adimplir uma obrigação de fazer. 

Assim, a atividade tributável do ISS consiste em uma obrigação de fazer, o que não se confunde com uma 

obrigação de dar. 

Ressalta-se que a obrigação de dar consiste na entrega de alguma coisa, ou seja, na tradição de uma coisa 

pelo devedor ao credor. Por sua vez, a obrigação de fazer se vincula a um determinado comportamento, 

consiste em praticar um ato, ou realizar uma tarefa, decorrendo uma vantagem ao credor. 
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caso a ser julgado, levando à correta conclusão de que valores recebidos a título de reembolso 

pelo prestador de serviço não devem ser considerados como receita bruta e, 

consequentemente, não compõem a base de cálculo do ISS.  

 Note-se que, até o presente momento, este trabalho constrói a mesma análise da 

aplicação sistemática e harmônica das regras de competência estipuladas no texto 

constitucional para a cobrança do imposto sobre serviços de qualquer natureza em conjunto 

                                                           
Portanto, a prestação de serviço, que é a atividade sujeita ao ISS, é uma obrigação de fazer e não uma 

obrigação de dar. 

Posto isto, temos que no caso presente caso (sic), a Fiscalização considerou todas as receitas de serviços 

declaradas nos Balanços como sendo tributáveis pelo imposto em comento. 

Ocorre que, da análise das provas carreadas nos autos, não merecem prosperar as alegações da Fiscalização, 

uma vez que para a lavratura dos Autos de Infração em epígrafe, foi considerada como receita tributável a 

locação de bens móveis, a qual por ser uma obrigação de dar não enseja a incidência de ISS, bem como o 

reembolso de despesas, os quais não integram o preço de serviço, conforme será demonstrado. 

(...) 

Outrossim, no tocante às receitas de reembolso de despesas, a Fiscalização entendeu que estas não podem ser 

deduzidas do faturamento, e portanto, integram o preço de serviço. 

Nos termos do artigo 7º da Lei Complementar n.º 116/2003, a base de cálculo do ISS é o preço do serviço. 

No mesmo toar, o artigo 14 da Lei Municipal n.º 13.701/03, abaixo transcrito, estabelece que a base de cálculo 

do ISS é o preço do serviço correspondente à receita bruta, sem nenhuma dedução, excetuados os descontos 

ou abatimentos concedidos independentemente de qualquer condição: 

(...) 

Observa-se dos apontamentos acima mencionados que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, assim 

entendida como à (sic) receita auferida pelo prestador como contrapartida pela prestação do serviço 

tributável. 

Contudo, se faz necessário estabelecer o que seria receita, pois só essa espécie de entrada que pode compor 

a base de cálculo do ISS. 

As receitas são entradas que modificam o patrimônio da empresa, ou seja, são todos os ingressos com 

relevância patrimonial, não podendo ser confundida com qualquer ingresso. 

Ressalte-se que meros ingressos não configuram receita e, portanto, apenas receitas representativas de 

incremento patrimonial é que podem compor a base de cálculo do ISS. 

Pois bem, no presente caso, a Recorrente contratou por conta e ordem do ‘Banco ABN Amro’ serviços de 

auditoria de produtos financeiros, arcando com as despesas em benefício do ‘Banco ABN Amro’, que 

posteriormente providenciou o reembolso. 

Importante salientar que a Recorrente para comprovar o reembolso de despesas, juntou aos autos Livros 

Razão (fls. 85 a 98, 217 a 226 do PA n.º 2011.0.364.194-4), nos quais constam os lançamentos das receitas 

referentes aos reembolsos na conta 314107. 

Ademais, a Recorrente também colaciona aos autos Contratos e Propostas Técnicas (fls. 100 a 141, 228 a 

245 do PA n.º 2011.0.364.194-4), bem como Recibos e Notas Fiscais (fls. 178 a 192, 246 a 249 do PA n.º 

2011.0.364.194-4) a fim de comprovar que os valores que transitaram em sua conta foram a título de 

reembolso de despesas, os quais foram desconsiderados pela Fiscalização na lavratura dos Autos de Infração. 

Dessa forma, diante das provas carreadas nos autos, é possível concluir que houve reembolso de despesas 

realizado pelo ‘Banco ABN Amro’, e, dado que se tratam de valores que meramente recompuseram o 

patrimônio da Recorrente, não podem compor a base de cálculo do ISS, conforme pretende equivocadamente 

a Fiscalização. 

Frise-se que as despesas reembolsáveis são mera recuperações de valores despendidos em nome de terceiros, 

não configurando prestação de serviços. Ou seja, no presente caso, os valores exigidos pela Fiscalização não 

decorrem de prestação de serviços executados pela Recorrente. 

(...) 

Assim, as alegações da Fiscalização devem ser afastadas, pois os reembolsos de despesas, por não 

configurarem receitas, não devem compor o faturamento, não integrando o preço do serviço e, portanto, 

devem ser cancelados os Autos de Infração n.º 6.634.066-7 e 6.634.068-3. (...)”. (CMT/SP, PA 2013-

0.113.243-4, Cons. Rel. Rogério Ramires, 2ª Câmara Julgadora Efetiva, j. 28/08/2013, p. 11-17, grifos do 

julgador). 
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com as delimitações prescritas pela Lei Complementar n.º 116/2003 para a definição da 

hipótese tributária que preenche o antecedente da regra-matriz de incidência do ISS: a 

prestação de serviço de qualquer natureza, definida na legislação complementar, em caráter 

oneroso, em regime de direito privado e sem qualquer vínculo de subordinação. Essa análise 

sistemática impede a consideração indiscriminada de todo e qualquer valor recebido pelo 

prestador de serviço como sendo remuneração pela atividade realizada em benefício do 

tomador, que levaria à cobrança de ISS, pelos Municípios, sobre materialidade que não faz 

parte do seu campo de competência tributária.  

 

 

2.3. A relação entre os conceitos de “ingresso”, “receita” e “reembolso” e a definição 

da base de cálculo do ISS 

 

 As análises construídas nos tópicos anteriores a respeito dos significados atribuídos 

aos termos “ingresso”, “receita” e “reembolso” pelos dicionários comuns da língua 

portuguesa, por dicionários especializados em terminologia jurídica, pela doutrina tributária 

atual e também pela jurisprudência dos tribunais superiores permite a afirmação de que 

somente os valores recebidos pelo prestador de serviço a título de receita podem ser 

equiparados à expressão “preço do serviço”. Somente os valores que o prestador recebe do 

tomador do serviço para remunerar a atividade realizada em seu favor estão diretamente 

relacionados à materialidade “prestar serviços”, cuja tributação compete aos Municípios e 

ao Distrito Federal. 

 Por remunerarem a atividade realizada pelo prestador do serviço, os valores 

classificados como receita representam verdadeira riqueza nova do contribuinte, decorrente 

da prestação do serviço. Apenas essa riqueza nova pode ser atingida pela cobrança do 

Imposto sobre Serviços, pois é apenas ela que revela capacidade do sujeito que praticou o 

fato imponível tributário de contribuir financeiramente para a manutenção do Estado. Essas 

já eram as lições do professor Marçal Justen Filho (1985) a respeito da base de cálculo do 

ISS: 

 

Por imperativo de congruência interna da norma do ISS e para manter sua 

constitucionalidade, a base imponível desse tributo só pode ser, a nosso 

ver, a remuneração do serviço. Entendemos esse o único critério apto a 

obter uma quantificação do aspecto material da hipótese de incidência. 

(JUSTEN FILHO, Marçal. 1985, p. 161, grifo do autor). 
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 Todos os valores recebidos pelo prestador do serviço já com destino certo, seja o de 

repasse a terceiro titular do direito de recebê-lo, seja o de recomposição de valores 

específicos gastos de forma antecipada pelo prestador, que agia em nome do seu tomador, 

não revelam a produção de qualquer riqueza nova por esse prestador de serviço. Há, nesses 

casos, mera transferência de receitas de terceiros que apenas transitaram temporariamente 

pelo caixa do prestador ou de recomposição do patrimônio já utilizado previamente pelo 

prestador para o custeio daqueles gastos específicos tidos em razão de particularidades 

exigidas pelo tomador. Portanto, o recebimento desses valores que atuam como mero 

ingresso ou como reembolso em relação ao prestador de serviço que os recebe não revela 

qualquer capacidade contributiva desse prestador, visto que não decorre diretamente da 

atividade de prestação de serviço executada por ele. Como consequência, não podem ser 

equiparados à expressão “preço do serviço” quando essa for utilizada para fins de definição 

da base de cálculo do ISS, pois aqueles valores não possuem qualquer relação com o fato 

jurídico tributável. 

 Os valores recebidos pelo prestador do serviço com características de mero ingresso 

ou de reembolso não são capazes de medir a extensão da prestação de serviço realizada, de 

tal forma que não podem ser considerados como medida da materialidade tributável por meio 

do ISS. Ou, por outro ângulo, apenas os valores recebidos pelo prestador do serviço com o 

fim de remunerar a atividade desse prestador e de compor o seu patrimônio estão 

intimamente ligados com a concretização daquela materialidade eleita pelo constituinte 

originário como passível de tributação por meio dos Municípios e do Distrito Federal.  

 Em síntese, apenas os valores que tenham a função de remunerar a atividade-fim 

realizada pelo prestador do serviço em benefício do seu tomador é que podem ser 

caracterizados como receitas de serviço e, como tal, devem compor a base de cálculo do ISS 

incidente sobre aquela atividade-fim.  

 Sendo assim, é possível afirmar que, apesar de a Lei Complementar n.º 116/2003 ter 

se restrito a prever, em seu art. 7º, caput, que a base de cálculo do Imposto sobre Serviços é 

o “preço do serviço”, as leis municipais atuais que, ao regrar a cobrança do ISS em diferentes 

Municípios brasileiros, equiparam o preço do serviço à “receita bruta” recebida pelo 

prestador do serviço do seu tomador não incorrem em vício de inconstitucionalidade ou de 

ilegalidade. Não há esse tipo de vício pois, como já dito logo acima, é exatamente o valor 

total da receita auferida com a prestação do serviço que deve ser considerada para cálculo 

do ISS incidente sobre essa atividade.  
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 Contudo, o problema que se passa a ter com esse tipo de prescrição é a construção de 

uma definição genérica de quais dos valores recebidos pelo prestador do serviço devem ou 

não ser considerados como receita para fins de cobrança do ISS. A questão adicional que se 

coloca é se seria realmente possível a construção dessa definição genérica, aplicável à 

prestação de todo e qualquer tipo de serviço, ou se seria necessário analisar pontualmente, 

caso a caso, cada prestação de serviço realizada para se verificar se determinado valor 

recebido pelo prestador deve compor a base de cálculo do ISS ou se aquele corresponde a 

mero ingresso ou reembolso. 

 Em razão dessas questões, atinge-se, neste momento, o ponto crucial deste trabalho: 

a tentativa de construir critérios jurídicos objetivos que possam ser utilizados para se 

verificar, com maior segurança e certeza, quais valores correspondem ou não à receita bruta 

recebida pelo prestador do serviço e, por consequência, integram ou não o preço do serviço 

como base de cálculo do ISS. 

 

 

2.4. A diferença entre despesas do prestador e despesas do tomador  

 

 Para diferenciar quais dos valores recebidos pelo prestador de serviço podem ser 

caracterizados como receitas e quais devem ser compreendidos como meros ingressos ou 

como reembolso, um critério a ser utilizado é a identificação das despesas tidas na execução 

da atividade-fim para a qual o prestador foi contratado que diferem daquelas que podem ser 

atribuídas como sendo próprias do seu tomador. As primeiras caracterizam-se como 

despesas próprias do prestador de serviço, enquanto as demais decorrem de particularidades 

do serviço contratado por determinado tomador. 

 Inicialmente, seria possível entender que as despesas do prestador são aquelas 

inerentes ao exercício da atividade econômica de prestação de determinado serviço e 

obrigatórias para que o prestador mantenha a oferta do seu serviço no mercado. Essas 

despesas seriam denominadas, na linguagem contábil, como “custos”, aplicáveis diretamente 

em cada prestação de serviço, e como “despesas gerais”, incorridas em face da necessidade 

de garantir a manutenção geral do estabelecimento prestador do serviço269. Nesse sentido, 

seriam despesas que não estão ligadas diretamente aos serviços executados em benefício de 

um ou de outro tomador, e sim à existência e à manutenção do estabelecimento prestador e 

                                                           
269 Como despesas das áreas administrativa e financeira da empresa prestadora de serviço, por exemplo. 
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das condições necessárias para que o prestador possa continuar a realizar a sua atividade 

econômica de prestação de serviço de forma habitual.  

 Considerando esses critérios, podem ser citados como exemplos de despesas do 

prestador do serviço os gastos que uma clínica médica tem com o consumo de energia 

elétrica, com a utilização de linhas telefônicas e com o pagamento do salário e dos encargos 

trabalhistas da secretaria e dos trabalhadores que prestam o serviço de limpeza nas 

dependências do estabelecimento onde o serviço médico é prestado. Essa clínica m´dia tem 

essas despesas não em razão do atendimento deste ou daquele outro paciente, e sim para 

manter o estabelecimento em condições necessárias para que seja possível continuar a 

prestação de serviços médicos a futuros pacientes quando esses precisarem dos serviços 

prestados por essa clínica.  

 É importante deixar claro que, ainda que essas despesas do prestador impliquem, com 

a sua execução, gastos para o prestador do serviço, são valores que representam custos ou 

despesas inerentes à própria atividade de prestação de serviço, sem as quais a execução 

mínima do serviço não seria possível. Ainda que essas despesas diminuam o valor da riqueza 

obtida pelo prestador do serviço a cada novo serviço prestado e que, com base em 

procedimentos previstos pela contabilidade de custos, possam ser individualizadas de tal 

forma que se consiga mensurar qual a parcela de cada um desses custos e dessas despesas 

foi empregada na prestação de cada serviço a cada tomador270, é certo que os valores dessas 

despesas foram considerados pelo prestador do serviço no momento em que esse estabeleceu 

o seu preço. Sendo assim, esses valores são partes que compõem o preço do serviço; são 

receitas, cuja titularidade passa a pertencer ao prestador de forma definitiva, e, como tais, 

devem integrar a base de cálculo do ISS. 

 As despesas de custos e despesas gerais do prestador diferem das despesas 

específicas da realização de cada serviço prestado para um tomador diferente, denominadas 

de despesas do tomador. As despesas específicas surgem para o prestador de serviços em 

razão da execução de determinada prestação de serviço para certo tomador. Essas despesas 

não necessariamente serão repetidas em um serviço da mesma natureza em favor de outro 

tomador. São despesas incorridas na realização das chamadas “atividades-meio”, que não 

são essenciais para a prestação de forma geral do tipo de serviço contratado pelo tomador, 

mas que podem ser executadas como um modo complementar em cada caso pelo seu 

prestador. 

                                                           
270 Cf. RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de Custos. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
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 Sobre esse ponto, é importante mencionar que o Superior Tribunal de Justiça tem 

jurisprudência atual no sentido de diferenciar os valores destinados a remunerar a execução 

da atividade-fim, que também podem ser considerados como despesas do prestador, dos 

valores destinados a custear a execução de atividade-meio, também considerados como 

despesas do tomador. Observe-se, como exemplo, trechos do voto da Ministra Eliana 

Calmon proferido no julgamento do Recurso Especial n.º 621.067-SP, abaixo transcritos: 

 

Neste processo, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, discute-

se a composição da base de cálculo para fins de incidência do ISS sobre 

valores cobrados por empresa prestadora de serviços de consultoria. 

Decidiu a Corte de origem pela não incidência da exação sobre as receitas 

tidas como inorgânicas ou secundárias, tais como telefonemas, cópias 

xerográficas e demais serviços não diretamente ligados com a atividade-

fim específica da empresa, por consistirem em mero reembolso a ser 

suportado pelo cliente. 

Busca o recorrente fazer incidir a exação sobre a integralidade do 

percebido pela empresa, aduzindo, em síntese, que tais despesas são 

necessárias para a prestação de consultoria, compondo o preço total 

cobrado. A dedução de tais despesas estaria, no seu entender, a infringir o 

disposto no art. 9º do DL 406/68, com as alterações introduzidas pela LC 

56/87. 

(...) Não vislumbro a violação ao dispositivo invocado, posto que não 

podem ser tributados valores repassados a terceiros sobre os quais não 

auferiu vantagem o prestador de serviços. Essas despesas decorrem de 

atividades que sequer são objeto do serviço contratado. 

Como bem assentado no acórdão da Corte de origem, invocando o 

fundamento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau, ‘a pretensão do Fisco 

municipal implicaria em tributar a autora por serviços prestados por 

terceiros em outro Município e por atividade diversa da prestação de 

consultoria’. (STJ, Inteiro Teor do REsp n.º 621.067/SP, Rel. Min. João 

Otávio de Noronha, Segunda Turma, j. 10/04/2007, DJ 25/04/2007, p. 6). 

 

 Nesse mesmo sentido está o voto do Ministro Relator Herman Benjamin proferido 

no julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n.º 848.626/RJ, transcrito 

parcialmente a seguir: 

 

(...) Cinge-se a controvérsia acerca da incidência do ISSQN sobre 

quantias percebidas pelo prestador de serviços a título de reembolso 

de despesas relativas a serviços de postagem realizados pela ECT – 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 

Na espécie, registrou o acórdão recorrido (fls. 23-30) não ser possível 

tributar valores decorrentes de reembolso de despesas, tais como a 

entrega dos serviços contratados aos clientes através do serviço postal. 

Ponderou-se no julgado que a referida quantia não integrava o preço 
– consoante determinado pelo art. 9º, do Decreto-Lei 406/68 -, já que não 

constituíam receitas auferidas pela autora, ora agravada, em razão da 

prestação de serviços de processamento e impressão eletrônica de 
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dados. Com efeito, afastou-se a pretensão do ente Municipal, ora 

agravante, de tributar a autora por serviços prestados por terceiro que 

realiza a atividade de postagem e entrega. 
É firme a jurisprudência desta Corte de que a base de cálculo do ISS é o 

preço do serviço, não sendo possível incluir nesse valor importâncias 

que não serão revertidas para o prestador, mas simplesmente 

repassadas a terceiros, mediante posterior reembolso. 

(...) 

Conclui-se, portanto, que os reembolsos que se pretende façam parte 

dos serviços não podem vingar, simplesmente porque são serviços 

prestados por terceiros, sem qualquer relação direta com a atividade 

principal exercida pela agravada. 

Logo, a pretensão veiculada no Recurso Especial não logra êxito, pois a 

jurisprudência desta Corte é contrária à tese defendida pelo Agravante”. 

(STJ, Inteiro Teor do AgRg no Ag n.º 848.626/RJ, Rel. Min. Herman 

Benjamin, Segunda Turma, j. 18/09/2007, DJ 07/02/2008, p. 4-5, grifo 

nosso). 

 

 A diferenciação entre despesas do prestador e despesas do tomados adotada nos votos 

transcritos anteriormente deve ser considerada para a definição dos valores que podem 

compor a base de cálculo do Imposto sobre Serviços. As despesas do prestador são 

destinadas a custear gastos tidos para a execução da atividade-fim contratada. As despesas 

do tomador, que se prestam ao custeio de gastos com a realização de atividades-meio, não 

são essenciais para que a prestação de serviço principal seja concretizada. Trata-se, em 

outros termos, da diferenciação dos valores que constituem receita do prestador do serviço 

e, por consequência, compõem a base de cálculo do ISS, daqueles outros valores que, como 

meros ingressos, destinam-se a terceiros ou que custeiam os gastos antecipados em forma de 

reembolso. 

 

 

2.5. A constitucionalidade da base de cálculo definida pela Lei Complementar n.º 

116/2003 

 

 Não é necessário realizar uma análise muito profunda do posicionamento atual da 

doutrina e da jurisprudência sobre a base de cálculo do Imposto sobre Serviços para se 

verificar que qualquer discussão mais apurada sobre os limites desse critério quantitativo da 

regra-matriz de incidência desse imposto municipal é abortada pelo argumento simplista de 

que o legislador complementar nacional já definiu que a base de cálculo do ISS é o preço do 

serviço, sem estabelecer a possibilidade de dedução de qualquer valor desse montante, com 

exceção dos materiais fornecidos pelo prestador no caso dos serviços de construção civil. 
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Esse argumento é fundamentalmente utilizado pelos tribunais administrativos e judiciais 

para julgar válidos lançamentos de ISS realizados sobre valores recebidos pelo prestador de 

serviço com função que não seja a de remuneração pelo serviço prestado. 

 As questões que se colocam a partir disso são as seguintes: (i) a definição do art. 7º, 

caput da Lei Complementar n.º 116/2003 observa a necessária relação entre a materialidade 

e a base de cálculo do Imposto sobre Serviços? (ii) a simples prescrição do valor do “preço 

do serviço” como grandeza considerada para calcular o valor do imposto sobre o serviço é 

suficiente para garantir que essa grandeza é a única capaz de medir a materialidade tributável 

por meio do ISS? (iii) seria necessário que a lei complementar previsse expressamente que 

todos os valores recebidos pelo prestador de serviço como meros ingressos ou a título de 

reembolso não devem fazer parte da base de cálculo do ISS? (iv) ou o fato de os valores 

recebidos com essa natureza não remunerarem a prestação de serviço executada pelo 

contribuinte do ISS já os exclui automaticamente do montante que pode ser considerado 

como preço do serviço, não sendo necessário, portanto, excluir dessa base de cálculo aqueles 

valores que nunca fizeram parte dela? 

 Como exposto anteriormente neste trabalho271, o fato de a repartição constitucional 

de competências para a cobrança de impostos ter sido realizada com base na materialidade 

tributável por cada ente federado impôs a obrigatoriedade de que todos os demais critérios 

que compõem a regra-matriz de determinado imposto estejam intimamente relacionados a 

essa materialidade. Essa relação deve ser ainda mais próxima quando se trata do critério 

material e da base de cálculo de um imposto, tendo em vista que esse critério quantitativo é 

responsável por mensurar a extensão da riqueza gerada a partir da concretização daquela 

materialidade a ser considerada para o cálculo do imposto incidente sobre ela. Por conta 

disso, será inconstitucional a prescrição, em norma jurídica geral e abstrata de incidência de 

um tributo, de qualquer critério que esteja em desacordo com a materialidade tributável por 

meio desse tributo, assim como o será a realização do lançamento de determinado tributo 

com a consideração de elementos que levem à tributação de materialidade diversa daquela 

que foi concretizada.  

 Esse raciocínio permite a afirmação de que a definição da base de cálculo do ISS 

posta pelo caput do art. 7º da Lei Complementar n.º 116/2003 como equivalente ao “preço 

do serviço” cumpre um dos papéis que o constituinte originário atribuiu à lei complementar: 

o de estabelecer normas gerais sobre a definição da base de cálculo dos impostos (art. 146, 

                                                           
271 Análise construída na seção 5.2 da parte I desta dissertação. 
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inciso III, alínea “a” da Constituição Federal). Considerando-se o entendimento, também já 

exposto anteriormente272, de que o “preço do serviço” equivale à remuneração que o tomador 

do serviço paga ao seu prestador como contraprestação pelo serviço prestado em seu 

benefício, essa base de cálculo está definida em consonância com a competência atribuída 

pelo texto constitucional aos Municípios para a tributação das prestações de serviço de 

qualquer natureza. 

 As autoridades administrativas não podem exigir que o recolhimento do ISS seja feito 

também sobre aqueles valores que não se caracterizam como preço do serviço, baseadas 

somente no fato de a legislação complementar atualmente vigente não prescrever 

expressamente quais valores que, apesar de serem recebidos pelo prestador de serviços do 

seu tomador, não podem fazer parte da base de cálculo do ISS, posto que não atuam como 

contraprestação pelo serviço prestado. Esse fato tampouco pode ser considerado como 

fundamento para que autoridades julgadoras administrativas e judiciais decidam pela 

validade de créditos tributários de ISS calculados sobre valores recebidos pelo prestador que 

não correspondem ao preço do serviço, sob o argumento de que não se pode retirar da base 

de cálculo do ISS aqueles valores que o legislador complementar não excluiu expressamente.  

 Ao contrário, a conclusão a que se chega é a de que, se o legislador complementar 

delimitou expressamente a base de cálculo do ISS como equivalente ao preço do serviço 

prestado, por ser a expressão da riqueza produzida com a prestação de um serviço, a inclusão, 

naquela base de cálculo, de qualquer valor que não atue como contraprestação paga pela 

execução daquela prestação de serviço será flagrantemente inconstitucional. 

Inconstitucionalidade que decorrerá da tentativa de um ente federado tentar atingir, com a 

cobrança do ISS, valores que estão sujeitos ao exercício da sua competência tributária.  

 Portanto, a falta de previsão expressa, na legislação complementar nacional que trata 

de normas gerais sobre a instituição e a cobrança do ISS, de que valores recebidos pelo 

prestador de serviços a título de mero ingresso ou de reembolsos pelo pagamento antecipado, 

no curso da prestação do serviço, de despesas do tomador não autoriza a inclusão desses 

valores na base de cálculo do ISS. Por consequência, também não se constitui como 

justificativa legal para a extensão indevida da cobrança do ISS sobre esses valores, seja na 

realização de lançamentos de créditos de ISS, seja no julgamento pela sua manutenção em 

órgãos administrativos ou judiciais.  

                                                           
272 Conforme é possível verificar no capítulo 1 da parte II deste trabalho. 
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 O que se tem atualmente, na verdade, é uma legislação complementar que define, de 

forma objetiva e em consonância com o texto constitucional, a base de cálculo do ISS como 

o valor que remunera diretamente a prestação do serviço sob o título de “preço do serviço”. 

Para que a instituição e a cobrança desse imposto sejam feitas corretamente pelos 5.570 

(cinco mil, quinhentos e setenta) Municípios brasileiros e pelo Distrito Federal, é necessário 

que se analise, em cada prestação de serviço concretizada, quais valores recebidos pelo 

prestador do serviço caracterizam-se ou não como preço do serviço e, como consequência, 

devem ou não compor a base de cálculo do ISS. 

 

 

2.6. A lei municipal e a definição da base de cálculo do ISS 

 

 A ausência de uma definição mais objetiva da base de cálculo do ISS na legislação 

complementar atual, que se resume a definir a sua equivalência ao “preço do serviço”, não 

impõe aos legisladores municipais a obrigatoriedade de prescreverem, em legislação 

ordinária própria, critérios mais específicos que possam delimitar, de forma objetiva, quais 

valores que o prestador de serviço recebe do seu tomador que não devem fazer parte da base 

de cálculo do ISS. O direito do prestador de serviços de ser tributado apenas sobre os valores 

recebidos como remuneração pelo serviço executado decorre diretamente do texto 

constitucional, que atribuiu aos Municípios e ao Distrito Federal, por meio do seu art. 156, 

inciso I a competência para tributar apenas as prestações de serviço de qualquer natureza. 

 A legislação municipal não pode incluir na base de cálculo do ISS valores que não 

estejam diretamente relacionados à concretização de uma prestação de serviço, que 

corresponda à execução da materialidade que o constituinte originário destacou como 

tributável por meio daquele imposto. Da mesma forma, também não é obrigatório que 

prescreva de forma objetiva e taxativa todos os valores que não serão inclusos na base de 

cálculo do ISS incidente sobre a prestação de serviço, posto que está constitucionalmente 

garantido ao contribuinte desse imposto o direito de não o recolher sobre valores que não 

decorram da prestação do serviço. 

 Esse entendimento não retira dos Municípios a possibilidade de legislar sobre essa 

matéria, estabelecendo de forma objetiva quais valores recebidos pelo prestador do serviço 

podem ser considerados como receita da prestação do serviço, sobre a qual incidirá o ISS, e 

quais serão tratados como meros ingressos ou reembolsos. Nesse último caso, por se tratarem 

de valores que não se incorporam ao patrimônio do prestador do serviço, devem ser previstos 
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como valores que não poderão ser incluídos naquela base de cálculo. Entretanto, qualquer 

previsão que se faça em legislação municipal sobre esse ponto deve ser feita em caráter 

meramente exemplificativo, com a garantia de que o prestador do serviço poderá pleitear o 

reconhecimento de que recebeu determinados valores do seu tomador que, apesar de não se 

enquadrarem em nenhuma das categorias previstas como caso de mero ingresso ou de 

reembolso, não remuneram a prestação de serviço executada e, como tais, não deverão ser 

considerados no cálculo do ISS devido. 

 Se o legislador municipal optar por prescrever expressamente a diferença de valores 

que devem ou não compor a base de cálculo do ISS, essa previsão deve ser considerada como 

uma presunção do tipo relativa273. Dessa forma, será possível admitir que o prestador de 

serviços demonstre, por meio das provas cabíveis, que recebeu determinados valores que, 

apesar de não terem sido considerados pela legislação municipal como reembolsos de 

despesas, atendem plenamente a esse tipo de ingresso e que, como tal, não devem sofrer a 

incidência do ISS sobre o seu valor. 

 Contudo, repita-se que não se entende como necessária a prescrição desses detalhes 

na legislação ordinária do ente federado competente para instituir e cobrar o Imposto sobre 

Serviços. O direito que o prestador de serviços tem de sofrer a cobrança do ISS apenas sobre 

valores que receber a título de receita da prestação de serviço é garantido diretamente pelo 

texto constitucional e não pode ser mitigado pela ausência de qualquer norma sobre o tema 

na legislação municipal ou pela prescrição indevida de acréscimo de valores que não se 

enquadram nessa categoria na base de cálculo do ISS. 

 

                                                           
273 “As presunções relativas ou júris tantum (...) ostentam a alterabilidade própria dos enunciados jurídicos 

comuns. São passíveis de ser modificadas quando existente prova em contrário. Muitos a entendem como 

regra de inversão do ônus de provar (...)”. (HARET, Florence. Teoria e Prática das Presunções no Direito 

Tributário. São Paulo: Noeses, 2010, p. 395). 
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CAPÍTULO 3 – PROPOSTA DE CRITÉRIOS PARA DEFINIR A BASE 

DE CÁLCULO DO ISS 

 

 

 As prestações de serviço previstas na lista anexa à Lei Complementar n.º 116/2003, 

que podem ser tributadas por meio do Imposto sobre Serviços, possuem naturezas distintas. 

A partir de uma rápida análise dos diferentes grupos dessa lista, pode-se verificar as 

distinções de classificação das naturezas dos serviços que podem ser prestados274. O 

conhecimento dessas diferenças é importante para que se possa analisar, em cada tipo de 

prestação de serviço, quais dos valores recebidos pelo prestador do seu tomador equivalem 

a verdadeiras receitas de serviço e, como tais, podem compor a base de cálculo do ISS 

incidente sobre aquela prestação de serviço. O reconhecimento desses valores ajuda a 

diferenciá-los daqueles que são recebidos como meros ingressos ou como reembolso de 

despesas do tomador, cujo pagamento já foi antecipado pelo prestador. 

 Sabe-se que existem alguns tipos de atividades que exigem a aquisição de materiais 

específicos ou a execução de atividades secundárias necessárias para a realização de cada 

prestação de serviço de forma particularizada, tal como contratada pelo seu tomador. Nas 

atividades relacionadas à construção civil, por exemplo, o prestador contratado para 

construir determinado imóvel comercial precisa adquirir materiais para a estrutura do 

edifício e contratar terceira pessoa especialista em executar um dos serviços de acabamento 

inclusos na contratação inicial. Nesses casos, apenas parte dos valores recebidos pelo 

prestador de serviços do seu tomador pode ser denominado de “preço do serviço”, por 

remunerar a sua atividade empregada na execução da obra, já que grande parte daqueles 

valores terão a finalidade de reembolsar o prestador de serviços pelas despesas específicas 

que teve com a aquisição de materiais e a subcontratação de serviços necessários para a 

conclusão do serviço tal como contratado pelo tomador. 

 Por outro lado, há outros tipos de atividades em que a execução geralmente se resume 

ao emprego dos mesmos materiais e das mesmas despesas gerais necessárias para a 

manutenção da própria oferta da atividade, que não são particularizadas em razão de cada 

serviço prestado. Como exemplo, é possível citar o serviço médico prestado por um 

profissional em uma clínica médica: gastos com equipamentos necessários para a realização 

                                                           
274 Observe-se, por exemplo, o grupo 04, em que são reunidas as atividades relacionadas a serviços de saúde, 

assistência médica e congêneres, e o grupo 09, que reúne atividades relacionadas a serviços de hospedagem, 

turismo, viagens e congêneres. 
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das consultas, com energia elétrica, serviço de água e esgoto, serviço de secretaria e limpeza 

são inerentes à manutenção da clínica e da oferta do serviço médico, não sendo possível 

relacionar cada um desses gastos com a prestação de serviços específica para um ou outro 

tomador do serviço. Nesse caso, então, não haverá que se falar no pagamento de reembolso 

de despesas pelo tomador ao prestador do serviço, que receberá apenas valores cobrados 

como preço pelo serviço prestado e sobre eles deverá recolher o ISS. 

 Todavia, as diferentes atividades sujeitas à tributação do ISS também envolvem o 

recebimento de determinados valores pelo prestador de serviço que, mesmo sem se 

destinarem ao reembolso de despesas específicas, não podem ser classificados como riqueza 

nova gerada a partir daquela atividade, pois não passam a integrar o patrimônio daquele 

prestador. Esses valores, ao contrário, apenas ingressam temporariamente no caixa do 

prestador de serviços, pois devem ser repassados a terceiros, que são titulares do seu direito.  

 Exemplo claro desses tipos de valores são os tributos federais incidentes sobre a 

receita de prestação de serviço, cujo montante, apesar de incluído no preço total do serviço 

pago pelo seu tomador, não constitui receita do prestador do serviço, e sim dos órgãos que 

receberão a transferência desses ingressos. Motivo pelo qual esses valores também devem 

ser excluídos da base de cálculo do ISS. 

 Para tentar diferenciar e identificar cada um dos tipos de ingressos que possam estar 

presentes em cada uma das diversas atividades realizadas por prestadores de serviço sujeitas 

à incidência do Imposto sobre Serviços, propõe-se a utilização de alguns critérios objetivos 

que auxiliarão na definição de quais desses valores devem ou não compor a base de cálculo 

desse imposto municipal. A proposta desses critérios tem como fundamento a análise teórica 

e também empírica de diferentes tipos de prestações de serviço275 em que se mostra possível 

o questionamento de qual o valor limite poderá ser considerado como medida da receita pelo 

prestador do serviço com a sua execução, de tal forma que o cálculo do ISS se dê apenas 

sobre a expressão da materialidade tributável por meio desse imposto.  

 

 

 

                                                           
275 Essa análise será demonstrada nas próximas seções deste capítulo, com a aplicação dos critérios propostos 

para verificar a existência de receita de serviço, mero ingresso e reembolso de despesa em situações 

hipotéticas relacionadas a diferentes tipos de serviços previstos na lista anexa à Lei Complementar n.º 

116/2003. 
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3.1. Critérios para diferenciar receita de prestação de serviço e reembolso de despesas 

do tomador 

 

 Para que se possa delimitar corretamente a base de cálculo do Imposto sobre 

Serviços, a primeira diferenciação a ser feita deve separar os valores que o prestador de 

serviços recebe como remuneração pela prestação de serviço realizada daqueles valores que 

ele recebe para recompor seu patrimônio, que foi reduzido em razão da antecipação do 

pagamento de despesas específicas do tomador daquele mesmo serviço. No primeiro caso, 

tem-se de receita de prestação de serviço, verdadeira medida da riqueza produzida em razão 

da execução da materialidade eleita pelo constituinte originário como tributável pelos 

Municípios por meio do ISS. No segundo caso, em contraposição, os valores são recebidos 

pelo mesmo prestador de serviços apenas a título de reembolso pelo pagamento antecipado 

de despesas que não lhe pertenciam. 

 Para diferenciar esses dois tipos de ingressos que podem ser recebidos por um 

prestador de serviços em razão da execução de uma mesma prestação de serviço e, por 

consequência, definir uma base de cálculo do ISS que atenda aos limites da competência 

tributária atribuída pela Constituição Federal aos Municípios por meio do seu art. 156, inciso 

III, propõe-se três critérios objetivos que permitirão a análise das despesas a serem custeadas 

com cada um desses ingressos. A proposta que se faz é que a delimitação da base de cálculo 

do ISS parta da análise da despesa que será custeada com o valor recebido pelo prestador do 

serviço do seu tomador. 

 Caso a despesa a ser custeada seja uma despesa específica da prestação de serviço 

realizada em benefício de determinado tomador, que seja passível de apuração do seu valor 

exato e que não seja essencial para a execução de toda e qualquer prestação desse tipo de 

serviço, tratar-se-á de uma despesa que deve ser custeada com valores de reembolso. Será 

uma despesa tida pelo prestador apenas para atender às particularidades exigidas pelo 

tomador daquela determinada prestação de serviço. Tem-se, portanto, os critérios: (i) da 

especificidade da despesa, (ii) da divisibilidade da despesa e (iii) da prescindibilidade da 

despesa.  

 Para que um valor recebido por um prestador de serviço possa ser caracterizado como 

mero reembolso de gastos tidos com despesas próprias do seu tomador, é necessário que seja 

possível aplicar, de forma cumulativa, esses três critérios a essas despesas. Caso se trate de 

uma despesa específica, com valor certo e prescindível para a execução geral daquele tipo 

de serviço, será uma despesa custeada por meio de reembolso. Por consequência, o valor 
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recebido pelo prestador de serviço para o reembolso dessas despesas não poderá compor a 

base de cálculo do ISS, pois, como visto, não se destinará à remuneração pela execução do 

serviço propriamente dita. 

 Caso não seja possível aplicar um ou mais desses três critérios a determinada despesa 

incorrida pelo prestador do serviço, será possível classificá-la como uma despesa própria do 

prestador do serviço276 que, como tal, deverá ser custeada com os valores recebidos pelo 

prestador como remuneração pelo serviço executado. Será, portanto, receita da prestação de 

serviço, que deve ser considerada como base de cálculo daquele imposto municipal. 

 As seções seguintes explicam de forma detalhada cada um dos três critérios propostos 

neste trabalho para a definição de uma base de cálculo constitucional do ISS. Para 

demonstrar a aplicação prática da utilização dessa proposta teórica, serão apresentados 

exemplos de algumas prestações de serviço que foram levadas ao julgamento do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para que 

esses órgãos judiciais pudessem definir quais dos valores recebidos pelo prestador de serviço 

eram receita de serviço ou reembolso de despesas. Aplicando-se os três critérios propostos 

a cada uma dessas prestações de serviço, verificar-se-á se, de acordo com essa nova proposta, 

a base de cálculo do ISS foi delimitada de forma correta em cada um desses julgamentos.  

 

 

3.1.1. O critério da especificidade 

 

 Como já comentado no decorrer deste trabalho, sabe-se que há diferentes tipos de 

receitas e despesas envolvidas em cada tipo de prestação de serviço. Há aqueles custos que 

estão intrinsecamente relacionados à própria natureza do serviço prestado, sem os quais não 

é possível executar a obrigação de fazer contratada por cada tomador. Há, ainda, aquelas 

despesas gerais, necessárias para a manutenção da oferta desse serviço no mercado para 

futuras contratações de outros tomadores.  

Os tipos de despesa podem ser melhor explicados, por exemplo, com a análise da 

atividade de elaboração de programas de computadores, prevista no item 01.04 da lista anexa 

à Lei Complementar n.º 116/2003. Considere-se a situação hipotética de uma empresa que 

foi contratada por um laboratório farmacêutico para elaborar um software específico para o 

controle da sua produção: para que essa empresa possa cumprir com essa obrigação de fazer, 

                                                           
276 Conforme análise desenvolvida na seção 2.4 desta segunda parte do trabalho. 
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é necessário que tenha um quadro de funcionários qualificados para elaborar esse software, 

além de mobiliário de escritório e computadores que serão utilizados por aqueles 

funcionários para a execução dessa tarefa.  

 Os gastos que essa empresa prestadora de serviço terá com a aquisição desse 

mobiliário e desses equipamentos, com os salários dos funcionários e com a energia elétrica 

necessária para o funcionamento desses equipamentos e de toda a estrutura física da empresa 

são despesas imprescindíveis para a execução da atividade-fim ofertada por essa empresa, 

que é a elaboração de softwares. Se não incorresse nessas despesas, essa empresa não seria 

capaz de prestar o serviço de elaboração de software para esse laboratório ou para qualquer 

outro tomador. Trata-se, portanto, de despesas gerais que decorrem da própria natureza da 

atividade de prestação de serviço em questão, que podem ser denominadas de despesas 

próprias do prestador do serviço e, como tais, não são realizadas de forma específica apenas 

em uma ou outra prestação desse serviço, mas em todas aquelas que forem executadas por 

esse prestador. 

 Como consequência, os recursos que essa empresa prestadora de serviço necessita 

para pagar tais despesas gerais são obtidos com a cobrança do preço pelo serviço executado 

que, no caso, é a elaboração do software para o laboratório farmacêutico. No momento em 

que o prestador do serviço estabelece o preço que cobrará do seu tomador como 

contraprestação pela obrigação de fazer que executará em seu favor, ele já considera todos 

esses gastos que indubitavelmente terá para a realização desse serviço. Sendo assim, é 

possível afirmar que o valor recebido pelo prestador a título de preço do serviço corresponde 

à receita da prestação de serviço, que é incorporada ao patrimônio do prestador e se destina 

a custear esses gastos gerais tidos com a execução do serviço, além da possibilidade de gerar 

certa parcela de lucro. Como tal, esse valor deve compor integralmente a base de cálculo do 

imposto incidente sobre essa prestação de serviço. 

 Em oposição às despesas gerais, se propõe, neste trabalho, o critério da especificidade 

como forma de identificar as despesas que não estão intrinsecamente relacionadas à natureza 

da prestação do serviço em questão e, como tais, não são custeadas pela receita obtida com 

a cobrança do preço do serviço. As despesas específicas podem ser identificadas como 

realizadas apenas na prestação de um serviço em benefício de um determinado tomador. O 

prestador de serviços não será sempre obrigado a incorrer nessa despesa para realizar a sua 

atividade; ele se verá obrigado a tanto apenas no momento em que prestar o seu serviço 

àquele tomador específico que exigir aquela particularidade no serviço prestado.  
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 Utilizando novamente o exemplo da atividade de elaboração de programas de 

computador, considere-se a hipótese de que aquele laboratório farmacêutico solicite o envio, 

por via postal, de uma cópia da primeira versão finalizada do software gravada em uma mídia 

de dados (pen drive ou CD-ROM). Nesse caso, a despesa que a empresa prestadora de 

serviço terá com o pagamento do serviço postal para envio e entrega dessa cópia gravada em 

pen drive ou CD-Rom digital não faz parte dos gastos comuns e imprescindíveis que aquela 

empresa tem para a execução da atividade de desenvolvimento de softwares; essa despesa 

tornou-se necessária única e exclusivamente para atender à particularidade do serviço 

contratado por aquele laboratório. O prestador teve essa despesa especificamente com esse 

serviço prestado para o laboratório farmacêutico e não necessariamente voltará a tê-la na 

execução desse mesmo serviço para outros tomadores. 

 Esse tipo de despesa pode ser identificado como despesa própria do tomador do 

serviço, cujo valor é custeado antecipadamente pelo prestador do serviço, mas que deve ser 

reembolsado por aquele tomador. Sendo assim, ainda que o prestador inclua o valor dessa 

despesa específica no preço que cobrará do seu tomador, na verdade, o valor dessa despesa 

será pago como uma forma de recompor a parte do patrimônio próprio que esse prestador 

utilizou para cobrir essa despesa. Por conta disso, esse pagamento será caracterizado como 

um reembolso. Como tal, não deverá compor a base de cálculo do Imposto sobre Serviços, 

já que não remunera qualquer atividade de prestação de serviço que tenha sido realizada por 

aquele prestador. 

 Para reforçar a validade do critério da especificidade da despesa para identificar um 

valor recebido pelo prestador a título de mero reembolso, coletou-se decisão relativamente 

recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a respeito da definição da base de cálculo do 

ISS incidente sobre uma prestação de serviço semelhante ao exemplo hipotético descrito 

acima277. No voto proferido pelo Relator do recurso, o Ministro Herman Benjamin, é 

possível verificar a adoção da ideia de que aquelas despesas que forem verificadas de forma 

específica apenas em determinada prestação de serviço, em razão das particularidades 

                                                           
277 Ementa: “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 

QUALQUER NATUREZA. BASE DE CÁLCULO. ATIVIDADE DE POSTAGEM E ENTREGA 

REALIZADA PELA ECT. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS PELA DEVEDORA TRIBUTÁRIA. 

DESPESAS REFERENTES A VALORES QUE SERÃO REPASSADOS A TERCEIRO E 

POSTERIORMENTE REEMBOLSADOS. NÃO-INCIDÊNCIA DO ISSQN. 

1. "A base de cálculo do ISS é o preço do serviço, não sendo possível incluir nesse valor importâncias que 

não serão revertidas para o prestador, mas simplesmente repassadas a terceiros, mediante posterior 

reembolso" (REsp 621.067/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 25.04.2007). 

2. Agravo Regimental não provido”. (STJ, AgRg no Ag 848.626/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda 

Turma, j. 18/09/2007, DJ 07/02/2008, grifo nosso). 
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exigidas pelo seu tomador no momento da contratação desse serviço, devem ser consideradas 

como despesas custeadas por reembolso. Considerando-se que a base de cálculo do ISS é o 

preço do serviço, aqueles valores pagos a título de reembolso pelo tomador não podem ser 

incluídos no cálculo daquele imposto, posto que não decorrem da prestação de serviço 

propriamente dita278. 

 Portanto, a especificidade é o primeiro critério objetivo que se coloca para identificar 

a despesa incorrida na prestação de serviço e o tipo de valor que vai custeá-la. Sempre que 

uma despesa não decorrer da natureza do serviço prestado e não for identificada em toda e 

qualquer prestação de serviço realizada por aquele prestador, mas apenas naquela prestada 

em benefício de determinado tomador, tratar-se-á de uma despesa específica. Como tal, é 

provável que se possa identificar como despesa custeada por meio de reembolso. Para tanto, 

será necessário que se conjugue com a presença dos demais critérios propostos a seguir. 

 

 

3.1.2. O critério da divisibilidade 

 

 A divisibilidade do valor da despesa é o segundo critério que se propõe para 

identificar se determinadas despesas são próprias da atividade realizada pelo prestador do 

serviço ou não e, como tais, devem ser custeadas pela receita auferida com a prestação de 

serviço ou com valores reembolsados pelo seu tomador. Com esse critério, busca-se a 

identificação do valor exato que o prestador do serviço gasta com certa despesa na realização 

de determinada prestação de serviço a um tomador específico. 

 Se o prestador de serviço não tem meios para identificar o valor exato de determinada 

despesa, cujo custo foi obrigado a antecipar para prestar o serviço da forma como contratada 

por um tomador específico, não lhe será possível exigir do tomador o pagamento de 

determinada quantia a título de reembolso exclusivo daquela despesa. Sem a identificação 

do valor exato, qualquer valor que o prestador cobre do tomador não corresponderá 

necessariamente ao valor efetivo daquela despesa realizada naquela prestação de serviço.  

 Para estabelecer que uma despesa relacionada a determinada prestação de serviço é 

custeada por reembolso pago pelo seu tomador e que esse valor não deve compor a base de 

                                                           
278 Observe-se novamente, nas páginas 203 e 204 deste trabalho, a transcrição de trechos do voto do Ministro 

do Superior Tribunal de Justiça Herman Benjamin proferido no julgamento do AgRg no Ag n.º 848.626/RJ, 

no qual foram adotados argumentos que colaboram para a aplicação do critério da especificidade da despesa 

para a identificação de valores pagos a título de reembolso. 
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cálculo do ISS incidente sobre aquela prestação de serviço, além da especificidade da 

despesa para a particularidade de um serviço, é necessário que seja possível para o prestador 

identificar o valor exato dessa despesa, para que possa exigir o reembolso desse valor do seu 

tomador.  

 Considere-se novamente o exemplo da empresa contratada por um laboratório 

farmacêutico para elaborar um programa de computador para controle da sua produção, 

posto anteriormente na apresentação do critério da especificidade da despesa. Os valores dos 

salários pagos mensalmente aos programadores contratados para desenvolver todo e 

qualquer sistema que for encomendado pelos clientes da empresa é uma despesa própria do 

prestador do serviço, pois não há a possibilidade de mensurar com exatidão o quanto do 

salário pago a cada um dos funcionários remunerou a elaboração daquele software específico 

para o laboratório farmacêutico. Essa despesa, então, não atende ao critério da divisibilidade 

acima proposto, o que indica que o seu custeio deve decorrer da receita auferida pela empresa 

com as prestações de serviço realizadas. 

 Diferentemente, se esse laboratório farmacêutico realmente exigir o recebimento de 

cópia do software desenvolvido gravada em mídia de dados física, o valor que a empresa 

prestadora do serviço gastará com o custeio do serviço postal para esse envio é facilmente 

identificável: basta verificar o valor registrado no próprio recibo de pagamento fornecido 

pela empresa que realizará o serviço postal. Sendo assim, é possível classificar a despesa 

com o pagamento desse serviço postal como uma despesa própria do tomador do serviço279, 

cujo valor individualizado é pago antecipadamente pela empresa prestadora, mas pode ser 

exigido a título de reembolso daquele laboratório farmacêutico. 

 A análise de determinadas despesas relacionadas à atividade de medicina 

oftalmológica (prevista no item 4.01 da lista anexa à Lei Complementar n.º 116/2003) 

também pode colaborar para a fixação do critério da divisibilidade da despesa como 

essencial para a identificação do valor que a custeia como receita da prestação do serviço ou 

como reembolso pago pelo tomador. Sabe-se que pacientes que possuem determinados 

problemas na visão, ao se submeterem a simples consultas de rotina com um médico 

oftalmologista, são obrigados a utilizar colírios dilatadores para facilitar o exame do seu olho 

pelo profissional, ao mesmo tempo em que esse medicamento não precisa ser aplicado em 

outros pacientes. Ainda que seja possível especificar em quais pacientes esse produto é 

utilizado, o que poderia identificar a despesa com a sua aquisição como uma despesa não 

                                                           
279 Conforme classificação posta na seção 2.4 desta segunda parte do trabalho. 
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essencial à execução desse serviço de forma geral, não é possível mensurar o valor do colírio 

gasto com cada paciente dessa clínica médica. A impossibilidade da estimativa do valor 

impede, por consequência, a sua classificação como despesa reembolsável.  

 A impossibilidade de estimativa do valor gasto com cada paciente também ocorre em 

relação às despesas que um dentista tem em consultas comuns realizadas em sua clínica. Os 

gastos que esses profissionais têm com a aquisição e a manutenção de instrumentos 

necessários para a realização de qualquer consulta, além de não serem decorrentes 

especificamente de um ou outro atendimento, também não podem ser divididos por cada 

consulta, tendo em vista, principalmente, que se tratam de equipamentos duráveis, que não 

se consomem de forma definitiva em cada novo uso. Por conta disso, esses gastos são 

próprios do exercício da atividade de odontologia280 e, como tais, devem ser custeados com 

a receita auferida com a prestação desse serviço, não podendo ter seu valor descontado da 

base de cálculo do ISS pago por aquele profissional.  

 Posto isso, é possível manter o critério da divisibilidade da despesa como segundo 

critério objetivo para identificação da despesa incorrida na prestação de serviço. Quando for 

possível ao prestador identificar e mensurar o valor da despesa específica realizada apenas 

em determinada prestação de serviço, tratar-se-á de uma despesa divisível, cujo valor 

provavelmente poderá ser exigido do tomador desse serviço a título de reembolso. Para isso, 

contudo, ainda será necessário verificar o atendimento ao terceiro critério proposto neste 

trabalho para essa delimitação da base de cálculo do ISS. 

 

 

3.1.3. O critério da prescindibilidade 

 

 O terceiro e último critério objetivo que se propõe é o critério da prescindibilidade 

da despesa para a execução de determinado tipo de serviço de uma forma geral. Caso se trate 

de uma despesa que seja imprescindível para a perfeita execução do serviço para todo e 

qualquer tomador de serviço que a contratar, essa despesa certamente estará relacionada à 

própria natureza desse tipo de serviço, à execução da atividade-fim para a qual o prestador 

de serviço é contratado pelos seus tomadores. Como tal, será caracterizada como uma 

despesa própria do prestador do serviço, que deve ser custeada com a receita auferida por 

ele com a prestação do seu serviço. 

                                                           
280 Atividade prevista no item 4.12 da lista anexa à Lei Complementar n.º 116/2003. 
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 Diferentemente, se a prestação de serviço em questão puder ser executada de uma 

forma geral sem que seja necessário que o prestador incorra na despesa em questão, será 

possível classificá-la como uma despesa prescindível para aquela atividade. Sendo 

prescindível, é muito provável que a sua realização decorra de alguma particularidade que o 

prestador foi obrigado a acrescentar na prestação do serviço para certo tomador para atender 

às exigências que ele lhe impôs no momento de contratá-lo para realizar aquela obrigação 

de fazer.  

 Note-se que esse critério da prescindibilidade da despesa está intrinsecamente 

relacionado ao critério da especificidade da despesa, descrito anteriormente na seção 3.1.1 

desta segunda parte do trabalho. Se determinada despesa é prescindível para a execução de 

determinado tipo de serviço de uma forma geral, ela não será verificada em toda e qualquer 

prestação desse serviço, mas apenas em prestações específicas, em razão de particularidades 

da contratação feita pelo seu tomador. Por outro lado, se a execução desse mesmo tipo de 

serviço depender da realização daquela despesa, significa que essa despesa estará presente 

em toda e qualquer execução desse serviço, posto que é imprescindível para ele.  

 Relembrando o exemplo da situação hipotética trabalhada nas explicações sobre os 

critérios da especificidade e da divisibilidade da despesa, os gastos com energia elétrica e 

com os programadores da empresa que elabora softwares são despesas imprescindíveis para 

a execução daquele tipo de serviço e, como tais, são verificadas em toda e qualquer 

elaboração de software contratada por qualquer tomador. Já a despesa com o pagamento do 

serviço postal necessário para o envio de cópia do software desenvolvido, que foi gravada 

em mídia de dados física conforme solicitação do laboratório que encomendou aquele 

software, é uma despesa totalmente prescindível para a execução da atividade de elaborar 

programas de computadores; por conta disso, será verificada apenas naquelas prestações de 

serviço em que o tomador, ao contratar o serviço, exigir que essa particularidade seja incluída 

naquele serviço específico. Nesse último caso, então, será uma despesa custeada com valor 

de reembolso. 

 Utilizando novamente o exemplo da atividade de odontologia281, considere-se a 

situação de um profissional que foi contratado para colocar um aparelho ortodôntico nos 

dentes de um paciente e para realizar serviços mensais de manutenção desse aparelho. Nesse 

caso, é possível identificar quais os pacientes que foram submetidos a esse procedimento e 

passaram a ter um aparelho ortodôntico colocado em seus dentes, o que poderia levar à 

                                                           
281 Tratado anteriormente na seção 3.1.2 da segunda parte deste trabalho, ao descrever o critério da 

divisibilidade da despesa. 
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classificação da despesa que o dentista teve com a aquisição desse aparelho como uma 

despesa específica. Assim também seria em relação a materiais específicos que o dentista 

precisa utilizar para fazer a manutenção desses aparelhos periodicamente. Seria plenamente 

possível apurar o valor exato que o dentista especializado em ortodontia gastou com a 

aquisição do aparelho que será colocado nos dentes de determinado paciente ou com a 

aquisição dos materiais necessários para a manutenção desse mesmo aparelho. Seria 

possível, então, classificar essas despesas como despesas divisíveis. Contudo, em ambos os 

casos, essas despesas são imprescindíveis para a prestação do tipo de serviço odontológico 

em questão. Ou seja, o fornecimento do aparelho odontológico é uma despesa necessária 

para que esse aparelho possa ser colocado no paciente, assim como as despesas com 

materiais a serem utilizados na sua manutenção são também essenciais para que esse serviço 

possa ser prestado. Tanto é assim que, via de regra, o paciente não consegue adquirir o 

aparelho ortodôntico por conta própria e diretamente da empresa que forneça esse tipo de 

material; cabe ao próprio dentista, verificando as necessidades de cada paciente, adquirir o 

aparelho mais adequado em relação à marca, ao modelo e ao material. Portanto, são despesas 

imprescindíveis e intrinsecamente relacionada ao exercício da atividade-fim do profissional 

de ortodontia, que devem ser custeadas pelo próprio prestador do serviço com o montante 

auferido a título de receita de serviços, o que afasta a possibilidade de dedução desses valores 

da base de cálculo do ISS incidente sobre essa atividade282. 

 As prestações de serviço que supostamente envolvem locações de máquinas e 

veículos também são bons exemplos de aplicação do critério da prescindibilidade da despesa 

para que se possa verificar se o valor utilizado para custeá-la caracteriza-se como receita de 

prestação de serviço ou como reembolso pago pelo seu tomador. Considerando o 

entendimento já sumulado de forma vinculante pelo Supremo Tribunal Federal283 de que a 

atividade de locação de bens móveis não tem natureza de prestação de serviço, o que impede 

a cobrança de ISS sobre esse tipo de atividade, muitos prestadores de serviços que envolvem 

a utilização de máquinas e veículos têm procurado formalizar a sua contratação como sendo 

                                                           
282 Colabora para esse entendimento a prescrição do art. 94, §10, inciso IV da Instrução Normativa RFB n.º 

1.500/2014, que prescreve que a pessoa física somente poderá considerar como despesa médica a ser 

deduzida da base de cálculo do seu imposto de renda o valor do aparelho ortodôntico e o valor da sua 

manutenção se esses valores integrarem a conta emitida pelo profissional. Ou seja, somente quando o valor 

do aparelho ortodôntico e dos materiais utilizados na sua manutenção integram o preço do serviço cobrado 

pelo dentista é que esses valores são considerados como parte integrante do serviço e remunerados com o 

pagamento de receita de prestação de serviço médico. 
283 Supremo Tribunal Federal. Súmula Vinculante n.º 31, cf. nota de rodapé n.º 47.  
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a atividade de locação desses tipos de bens móveis acompanhada do fornecimento da mão-

de-obra de um motorista ou de um condutor para o bem locado.  

 Pode-se verificar essa tentativa de dedução da cobrança do ISS, por exemplo, na 

contratação de uma empresa para a realização de serviços de adubação em determinada 

plantação (atividade prevista no item 7.16 da lista anexa à Lei Complementar n.º 116/2003), 

o que envolve o emprego de determinados equipamentos próprios para a realização dessa 

atividade. Muitas vezes, a empresa prestadora de serviço busca junto ao Fisco municipal a 

possibilidade de reduzir a base de cálculo do ISS incidente sobre essa prestação de serviço 

sob a alegação de que parte do valor recebido do seu tomador se destina ao reembolso da 

despesa tida com a locação dos equipamentos empregados na realização do serviço de 

adubação, sem que essa discriminação de atividades e de valores conste no contrato de 

prestação de serviços. Considerando-se, então, que a utilização daqueles equipamentos é 

imprescindível para que o serviço de adubação seja prestado, se não houver, no contrato de 

prestação de serviço, essa clara separação entre a locação dos equipamentos e a realização 

daquele serviço, os valores referentes à utilização daqueles equipamentos são despesas 

imprescindíveis para a concretização da atividade-fim prestada, sendo custeadas pelo preço 

que o tomador paga pelo serviço, o que as inclui na base de cálculo do ISS. 

 O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo possui decisão proferida no julgamento 

de recurso de apelação em que o prestador de serviço de recapeamento asfáltico buscava a 

dedução dos valores das máquinas empregadas na execução desse serviço da base de cálculo 

do ISS incidente sobre ele284. Ainda que a ementa resultante desse julgamento destaque 

apenas o argumento de que não há autorização legal para a dedução pleiteada pelo prestador 

do serviço, a leitura do voto da Desembargadora Relatora demonstra também a consideração 

de que o emprego do maquinário é imprescindível para a prestação do serviço de 

recapeamento asfáltico285. Em razão da prescindibilidade do maquinário para a prestação 

                                                           
284 Ementa: “Ação de repetição de indébito. ISSQN. Pretensão de desconto da base de cálculo do imposto 

dos valores referentes à utilização do maquinário empregado na prestação do serviço de recapeamento 

asfáltico. Ausência de autorização legal para o referido desconto, diversamente do que ocorre quanto 

aos materiais empregados na construção civil. Hipótese que também não configura ofensa à Súmula 

Vinculante nº 31, vez que esta não se refere a contratos de locação mista. Nega-se provimento ao recurso”. 

(TJ/SP, Apelação n.º 0002695-37.2013.8.26.0400, Rel. Des. Beatriz Braga, 18ª Câmara de Direito Público 

do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 13/11/2014, grifo nosso). 
285 Observe-se algumas partes desse voto, cujas partes principais foram destacadas: 

“(...) A autora ajuizou a ação alegando que fora contratada pelo Município de Olímpia para fazer 

recapeamento asfáltico. Em razão da prestação desse serviço, recolheu o ISSQN incidente sobre a mão-de-

obra e utilização de máquinas, o que acarretou o recolhimento do imposto a maior, no montante de R$ 

15.065,45. Assim, pleiteou a devolução do quantum pago indevidamente (fls. 02/14). 

(...) 
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desse serviço, a despesa tida pelo prestador com a aquisição, a manutenção ou a locação 

dessas máquinas deve ser considerada como uma despesa própria da atividade que exerce, 

cujo valor integra o preço do serviço cobrado do seu tomador. Consequentemente, por ser 

despesa própria da prestação de serviço, deve ser custeada com a receita obtida com essa 

prestação, o que faz com que esse valor necessariamente faça parte da base de cálculo do 

ISS incidente sobre a prestação do serviço de recapeamento asfáltico. 

 São esses, portanto, os três critérios que se propõe neste trabalho para que seja 

possível identificar uma despesa como própria do prestador do serviço, que, como tal, deve 

ser custeada com valores recebidos a título de receita da prestação de serviço realizada. Esses 

critérios também devem ser aplicados para diferenciar aquelas despesas das despesas 

próprias do tomador, cujo valor é pago antecipadamente pelo prestador do serviço e 

reembolsado pelo tomador, juntamente com o pagamento do preço do serviço.  

 A conjugação desses três critérios permite a afirmação de que devem ser 

considerados como reembolso os valores recebidos pelo prestador que se destinem ao custeio 

de despesas ocorridas de forma específica na prestação de serviço realizada, que tenham um 

valor certo e que não sejam imprescindíveis para a realização daquele tipo de serviço de uma 

forma geral. Por consequência, esses valores não podem compor a base de cálculo do ISS. 

Qualquer cobrança de ISS que se faça sobre esses valores recebidos pelo prestador de serviço 

a título de reembolso estará atingindo materialidade diversa daquela atribuída pela 

Constituição Federal aos Municípios para a cobrança do ISS, o que tornará essa cobrança 

inconstitucional. 

 

 

 

 

 

                                                           
Não há que se falar em desconto do valor correspondente à utilização das máquinas necessárias à prestação 

do serviço de recapeamento asfáltico da base de cálculo do ISSQN. 

Como bem salientado pelo juiz, diversamente dos materiais empregados, não há previsão legal que autorize 

o desconto do valor da utilização do maquinário utilizado na prestação do serviço na base de cálculo do 

imposto. 

Ademais, o uso das máquinas é indispensável à própria realização do recapeamento asfáltico. Ou seja, 

sem o emprego do maquinário respectivo, mas apenas da mão-de-obra, a autora sequer conseguiria 

realizar a atividade contratada. Em verdade, trata-se de instrumentos utilizados pelos funcionários 

para que se possa prestar o serviço. 

Destarte, não há como dissociar-se o valor discriminado pela autora, relativo ao uso de máquinas do 

preço do serviço”. (TJ/SP, Acórdão da Apelação n.º 0002695-37.2013.8.26.0400, Rel. Des. Beatriz Braga, 

18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 13/11/2014, p. 3-5, grifo nosso).  
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3.1.4. A conjugação dos critérios para a diferenciação entre receita e reembolso 

 

 Na construção das premissas iniciais deste trabalho, apresentou-se o entendimento 

de que a Constituição Federal adotou o conceito de prestação de serviço prescrito pelo 

Código Civil vigente na época em que o texto constitucional de 1988 foi publicado. Sobre 

grande parte das prestações de serviço existentes286, o constituinte originário concedeu aos 

Municípios e ao Distrito Federal a competência para cobrar o Imposto sobre Serviços (ISS). 

As premissas deste trabalho demonstram, ainda, a relação que deve existir entre os diferentes 

critérios que compõem a regra-matriz de incidência do ISS e a materialidade tributada por 

meio desse imposto, especialmente no que diz respeito à grandeza eleita para mensurar a 

extensão da atividade da prestação do serviço sobre a qual deve ser calculado o valor do ISS 

devido. Esse imposto somente pode incidir sobre valores que sejam recebidos pelo prestador 

do serviço como remuneração pelo esforço físico ou mental empregado na realização da 

obrigação de fazer para o qual foi contratado por determinado tomador; caso recaia sobre 

outros valores recebidos pelo prestador, mas que não tenham essa relação com a 

concretização da obrigação de fazer pelo prestador, a cobrança desse imposto estará sendo 

realizada de forma inconstitucional. 

 Seguindo esse entendimento e tendo adotado os termos “receita” e “reembolso” para 

identificar, respectivamente, os valores recebidos pelo prestador a título de “preço do 

serviço”, como forma de remunerar a atividade de prestação de serviço realizada, e os valores 

pagos ao prestador apenas para reembolsá-lo pelas despesas antecipadas no curso da 

execução do serviço, verificou-se a necessidade de se estabelecer critérios objetivos para 

diferenciar os valores que constituem a verdadeira base de cálculo do ISS desses outros 

valores que não podem ser alcançados por esse imposto. Para tentar distinguir de forma mais 

objetiva e precisa os dois tipos de valores, o presente trabalho propôs os critérios objetivos 

da especificidade, da divisibilidade e da prescindibilidade da despesa a ser custeada com 

esses valores, conforme anteriormente exposto. 

 Explicados os objetivos que se pretende com cada um desses critérios, resta 

importante ressaltar a necessidade de que esses três critérios sejam verificados de forma 

                                                           
286 Fala-se na “grande parte das prestações de serviço existentes” pois o próprio constituinte retirou do campo 

de incidência do ISS as prestações de serviço de comunicação, as prestações de serviço de transporte 

interestadual e as prestações de serviço intermunicipal, ao atribuir a competência para a sua tributação aos 

Estados e ao Distrito Federal, por meio do art. 155, inciso II da Constituição Federal. Além disso, para ser 

tributável por meio do ISS, a prestação de serviço deve atender a alguns requisitos, explicados de forma 

detalhada no item 2.3 da primeira parte deste trabalho. 
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cumulativa em relação a uma mesma despesa para que seja possível classificá-la como 

reembolso de despesas do tomador, não tributável por meio do ISS. Por consequência, 

também é possível afirmar que a impossibilidade de aplicação de um ou mais desses critérios 

em relação a outro tipo de despesa faz com que seja possível identificá-la como despesa 

custeada por receitas de prestação de serviço, valores que são considerados para o cálculo 

do ISS.  

 Para que determinado valor recebido pelo prestador de serviço seja classificado como 

reembolso e, como tal, não deva fazer parte da base de cálculo do ISS incidente sobre a 

atividade realizada, é necessário que a despesa custeada por esse valor seja específica, 

divisível e prescindível para aquele tipo de atividade. É necessário que aquela despesa não 

seja verificada em todas as prestações de serviço realizadas por aquele prestador, que ela não 

esteja relacionada à atividade-fim que esse prestador exerce e que seja possível quantificar 

o valor exato dessa despesa naquela determinada prestação de serviço.  

 Caso a despesa analisada não se enquadre em um ou mais dos critérios acima 

apresentados, deverá ser custeada com parte da receita recebida pelo prestador como 

contraprestação pelo serviço realizado. Por conta disso, esses valores devem ser 

considerados na apuração da base de cálculo do ISS incidente sobre essa prestação de 

serviço, já que constituem riqueza nova gerada pelo prestador de serviços e empregada por 

ele para fazer frente às despesas próprias da prestação do serviço (por isso imprescindíveis) 

e, se possível, também ao lucro que esperava obter. 

 A fim de verificar a validade da aplicação dos critérios acima propostos, apresentam-

se, nas seções seguintes, alguns exemplos hipotéticos e também alguns exemplos contidos 

na jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo (TJ/SP) em que se analisam despesas verificadas em diferentes 

prestações de serviço. Com a aplicação conjunta dos critérios da especificidade, da 

divisibilidade e da prescindibilidade da despesa, procurar-se-á verificar se cada uma dessas 

despesas deve ser custeada por valores de receita ou de reembolso e, consequentemente, se 

o seu montante deve ou não compor a base de cálculo do ISS incidente sobre o serviço 

prestado. 
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3.1.4.1. A despesa com combustível empregado no serviço de transporte 

 

 Para demonstrar a validade da aplicação desses três critérios de forma conjunta na 

identificação do tipo de despesa e, por consequência, do tipo do valor que deve custeá-la, 

observe-se o seguinte exemplo: uma empresa é contratada para prestação serviço de 

transporte de mercadorias de um ponto a outro dentro do território de um mesmo Município. 

Seria possível que essa empresa deduzisse o valor gasto com o combustível utilizado no 

veículo em que será feito o transporte dessas mercadorias? A resposta é negativa. 

 Ainda que se possa calcular a quantidade de litros de combustível que foi gasta na 

execução de determinada prestação de serviço, o que atende ao critério da divisibilidade da 

despesa, não é possível dizer que se trata de uma despesa específica verificada apenas em 

alguns dos serviços prestados por aquele prestador, a não ser pela quantidade de litros de 

combustível gasta em cada prestação de serviço, que varia em relação a cada tomador. Com 

isso, talvez fosse possível afirmar, de forma muito forçosa, que essa despesa atenderia de 

forma parcial ao critério da especificidade. Entretanto, o critério da prescindibilidade da 

despesa não é atendido nesse tipo de situação, pois é sabido que o uso do combustível é 

imprescindível para a prestação do serviço de transporte de uma forma geral, já que não é 

possível que se transporte uma mercadoria de um local para o outro, usando qualquer tipo 

de veículo, sem que este seja abastecido com combustível, que será gasto na viagem de 

transporte. Em todas as prestações de serviço de transporte que realizar, esse prestador terá 

gasto com combustível, ainda que em quantidades e valores maiores para uns que para 

outros, sendo impossível a execução do serviço sem o emprego e o gasto com esse material. 

 Por todo o exposto, tendo sido verificado o não cumprimento do terceiro requisito, 

visto que o gasto com combustível é inerente à própria prestação do serviço de transportes, 

é possível afirmar que o valor utilizado pelo prestador de serviço de transporte para custear 

a despesa tida por ele com a aquisição de combustível acaba integrando o preço desse 

serviço. Não há que se falar aqui em diminuição indevida da riqueza própria do prestador 

que precisa ser recomposta pelo pagamento feito pelo tomador; o que se tem, na verdade, é 

a realização de gastos necessários e inerentes à prestação do serviço de transportes, 

embutidos no valor cobrado pelo prestador. Ainda que o valor destinado ao custeio dessa 

despesa não signifique remuneração direta pela atividade exercida pelo prestador de serviço, 

não é possível separá-la para fins de cobrança de ISS, pois faz parte do esforço realizado 

pelo prestador para ser remunerado pelo preço do serviço. 
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3.1.4.2. A despesa com água e energia elétrica empregadas no serviço de lavanderia 

 

 Uma análise semelhante à do combustível no serviço de transporte pode ser realizada 

em relação à despesa que uma empresa prestadora de serviços de lavanderia tem com o 

consumo de água e de energia elétrica em seu estabelecimento. Em um primeiro momento, 

seria possível afirmar que essa despesa não é específica e muito menos divisível em relação 

a cada prestação de serviço, pois essa empresa consome energia elétrica não apenas para 

manter em funcionamento os equipamentos necessários para a execução do serviço de 

lavanderia, mas também para manter em funcionamento todo o estabelecimento prestador 

do serviço. O mesmo raciocínio aplica-se ao consumo de água, que não se dá exclusivamente 

na execução da atividade de lavagem das roupas, pois também pode ser empregada na 

manutenção da limpeza geral do local onde os serviços de lavanderia são prestados. Contudo, 

os equipamentos cada vez mais modernos que estão no mercado à disposição dos prestadores 

desse tipo de serviço permitem que se apure, com maior precisão, a quantidade exata do 

consumo de energia elétrica e de água empregados na execução da lavagem de cada peça de 

roupa. Esse tipo de medição poderia permitir o cálculo do valor específico gasto pela 

empresa prestadora do serviço com o consumo de água e com o consumo de energia elétrica 

na prestação de serviço de lavagem de determinada peça de roupa contratado pelo tomador, 

o que poderia levar à afirmação de que se tratam de despesas classificáveis como divisíveis. 

 Apesar do atendimento a esse critério identificador de valores pagos a título de 

reembolso (critério da divisibilidade), não se pode esquecer que a água e a energia elétrica 

são materiais essenciais para a prestação do serviço de lavanderia em geral, e não específicos 

da lavagem de uma ou de outra peça para cumprir o que foi contratado por esse ou por aquele 

tomador. Sem que seja consumidora dos serviços de água e de energia elétrica, não é possível 

que uma empresa realize a prestação do serviço de lavanderia. Essas despesas, então, são 

imprescindíveis para a execução do serviço de lavanderia, que, independentemente da maior 

ou de menor quantidade, sempre estarão presentes na prestação desse tipo de serviço. Como 

despesas imprescindíveis, elas devem ser consideradas pelo prestador do serviço na 

composição do preço cobrado do seu tomador, o que faz com que a satisfação dessas 

despesas seja custeada pelos valores de receitas de serviços auferidos pelo prestador. Por 

consequência, esses valores passam a fazer parte da base de cálculo do ISS, por estarem 

diretamente relacionados à geração de riqueza nova pela lavanderia que executou esse 

serviço. 
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3.1.4.3. A despesa com materiais empregados no serviço de construção civil 

 

 O exemplo clássico do serviço de construção civil e dos materiais empregados na sua 

realização, tais como sacos de cimento, quilos de areia e latas de tinta, também colabora para 

a análise conjunta dos três critérios anteriormente propostos para a identificação da natureza 

da despesa envolvida na prestação de serviço e, consequentemente, da natureza da receita 

destinada ao seu custeio.  

 Nesse caso, a despesa tida pelo prestador do serviço com a aquisição dos materiais 

se mostra como uma despesa específica da prestação de serviço em questão, pois é possível 

identificar que aquela determinada quantidade de sacos de cimento, aquele montante de 

quilos de areia e aquele número determinado de latas de tinta foram utilizadas 

especificamente no serviço de construção civil prestado em favor de determinado tomador. 

Além disso, também é possível mensurar a quantidade de cada material que foi empregado 

na prestação desse serviço a esse tomador que o contratou; e, como consequência, ainda é 

possível avaliar o valor gasto antecipadamente por esse prestador com a aquisição desses 

materiais, o que permite classificar essa despesa como uma despesa divisível. 

 Ainda que a utilização desses materiais (cimento, areia e tinta) possa ser comum na 

prestação do serviço de construção civil, não é toda e qualquer prestação de serviço de 

construção civil que envolverá o emprego desses materiais específicos e nessa mesma 

quantidade com que foram empregados no exemplo hipotético mencionado acima. É 

possível que o serviço de construção civil contratado por outro tomador envolva apenas o 

emprego de sacos de cimento, enquanto que o serviço contratado por terceiro tomador 

envolva tão somente o emprego de materiais relacionados à pintura. Além disso, ainda é 

possível que o prestador seja contratado apenas para realizar o serviço de construção civil, 

sem que seja obrigado a adquirir materiais para empregá-lo na obra, pois esses materiais 

serão fornecidos de forma integral pelo tomador, proprietário da obra287. Demonstra-se, 

assim, que a despesa tida com a aquisição desses materiais é uma despesa prescindível para 

a execução do serviço de construção civil de forma geral.  

                                                           
287 Observe-se a diferença que existe entre a relação do material a ser empregado na obra e o serviço de 

construção civil, de um lado, e o aparelho ortodôntico e o serviço a ser prestado pelo profissional de 

ortodontia, já explorado na seção 3.1.3 deste mesmo capítulo 3 do trabalho. Se, por um lado, o tomador do 

serviço de construção civil pode contratar o seu prestador apenas para executar o serviço propriamente dito, 

fornecendo para ele todos os materiais necessários para tanto, o paciente que precisa de um aparelho para 

corrigir falhas existentes no alinhamento dos seus dentes não consegue adquirir esse aparelho por conta 

própria e levá-lo ao dentista para que ele apenas o coloque em sua boca e faça a manutenção necessária; cabe 

sempre ao próprio profissional adquirir esse material e fornecê-lo ao tomador do serviço de odontologia 

juntamente com a execução do serviço propriamente dito. 
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 A despesa antecipada pelo prestador do serviço durante a execução da obra na forma 

como contratado pelo seu tomador pode ser identificada como uma despesa que é própria do 

tomador desse serviço, posto que decorre das particularidades exigidas por ele para a 

concretização daquela obra. É uma despesa que não está necessariamente ligada à natureza 

do serviço de construção civil, posto que cada nova obra exige a aquisição de diferentes 

materiais, o que torna essa despesa específica e particular de cada prestação de serviço e com 

valor facilmente mensurável. Como tal, essa despesa deve ser custeada pelo tomador do 

serviço, por meio do chamado reembolso. O patrimônio do prestador do serviço foi 

diminuído para que aqueles materiais pudessem ser adquiridos e o serviço pudesse ser 

prestado da forma exigida pelo seu tomador, que agora, após a conclusão daquela atividade, 

deve recompor o patrimônio do prestador ao seu estado original com o reembolso do valor 

dessa despesa. Como consequência, esse valor recebido pelo prestador do serviço não é 

recebido como preço do serviço, ou seja, como remuneração pela atividade realizada, mas 

como valor destinado à recomposição do patrimônio do prestador. Portanto, não se trata de 

riqueza nova do prestador e, como tal, não deve compor a base de cálculo do ISS. 

 Nesse ponto, é interessante observar que a própria Lei Complementar n.º 116/2003, 

em seu art. 7º, §2º, inciso I, prescreve que o valor dos materiais fornecidos pelo prestador do 

serviço na execução desse tipo de atividade de construção civil não deve compor a base de 

cálculo daquele imposto municipal. Ainda, o art. 9º, §2º, alínea “b” do Decreto-lei n.º 

406/1968288, que não foi expressamente revogado por aquela Lei Complementar e que com 

ela não é incompatível, prescreve a possibilidade de dedução do valor das subempreitadas já 

tributadas por meio do ISS da base de cálculo do imposto incidente sobre o preço do serviço 

de construção civil contratado pelo tomador. Esses dispositivos já foram reconhecidos como 

constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida com status de 

repercussão geral, que garante a exclusão desses valores da base de cálculo do ISS, como se 

observa na ementa a seguir: 

 

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. DEFINIÇÃO DA 

BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DOS GASTOS COM MATERIAIS 

                                                           
288 Decreto-lei n.º 406/1968. Art. 9º. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 

(...) 

§2º Na prestação dos serviços a que se referem os itens 19 e 20 da lista anexa o imposto será calculado 

sobre o prelo deduzido das parcelas correspondentes: (Redação dada pelo Decreto-Lei n.º 834, de 1969) 

a) ao valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços; (Redação dada pelo Decreto-lei n.º 834, de 

1969) 

b) ao valor das subempreitadas já tributadas pelo imposto. (Redação dada pelo Decreto-Lei n.º 834, de 

1969). 
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EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. RECEPÇÃO DO ART. 9º, 

§ 2º, b, DO DECRETO-LEI 406/1968 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 

RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA 

CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

(STF, RE 603.497 RG/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 04/02/2010, DJe 

07/05/2010) 

 

 Desde então, esse entendimento tem sido reproduzido nas decisões proferidas pelo 

Superior Tribunal de Justiça sobre essa matéria, como é possível observar na ementa de 

julgamento recente reproduzida a seguir: 

 

TRIBUTÁRIO. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. 

ABATIMENTO DO VALOR DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLTADO PARA A CONSTRUÇÃO 

CIVIL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. SOBRESTAMENTO DO 

FEITO. DESNECESSIDADE. 

1. "Após o julgamento do RE nº 603.497, MG, a jurisprudência do 

Tribunal passou a seguir o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal quanto à legalidade da dedução do custo dos materiais 

empregados na construção civil da base de cálculo do imposto sobre 

serviços, incluído o serviço de concretagem. Agravo regimental 

desprovido." (AgRg no AREsp 409.812/ES, Rel. Ministro ARI 

PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/04/2014) 

2. Os precedentes desta Corte pontuam que a pendência de apreciação de 

recursos opostos contra acórdãos cujo julgamento se deu sob rito dos 

recursos repetitivos, repercussão geral ou ADI não implica direito ao 

sobrestamento de recursos no âmbito do STJ. 

Agravo regimental improvido. 

(STJ, AgRg no AREsp 634.871/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda 

Turma, j. 05/03/2015, DJe 11/03/2015, grifo nosso). 

 

 Uma última observação ainda precisa ser feita em relação à dedução do valor dos 

materiais fornecidos pelo prestador do serviço da base de cálculo do ISS prescrita pelo art. 

7º, §2º, inciso I da Lei Complementar n.º 116/2003: essa exclusão expressa da base de 

cálculo do ISS do valor recebido pelo prestador para reembolsar essa despesa com a 

aquisição de materiais, aliada ao entendimento de que essa despesa pode ser classificada 

como sendo específica, divisível e prescindível para a execução do serviço de construção 

civil, desvincula esses valores da concretização da materialidade tributável por meio daquele 

imposto, que é a execução propriamente dita da atividade de construção civil. Essa exclusão 

reforça ainda mais a busca pela confirmação desses critérios objetivos que poderão melhor 

delimitar a base de cálculo do ISS também em relação a todos os demais tipos de prestações 

de serviços tributáveis por meio do ISS, sem repetir o erro do legislador complementar 
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nacional de restringir essa possibilidade de delimitação mais adequada da base de cálculo 

desse imposto apenas aos serviços de construção civil. 

 

 

3.1.4.4. A despesa com viagens realizadas para a prestação do serviço de advocacia 

 

 Considere-se agora o exemplo de um escritório de advocacia289 contratado por 

determinado sujeito para defender os seus interesses em uma demanda tributária, seja em 

vias administrativas ou judiciais. Considere-se, ainda, que, no período em que esse escritório 

executou esse serviço, alguns dos advogados que estavam defendendo os interesses do 

tomador precisaram se deslocar algumas vezes do escritório até a sede da empresa do 

contratante, até o prédio do cartório, e até o edifício do Tribunal de Justiça localizado em 

outra cidade para a realização de uma sustentação oral. Para tanto, o escritório teve despesas 

com corridas de taxi, com aquisição de combustível para utilização do carro próprio e com 

a compra de passagens aéreas para o deslocamento em maiores distâncias. Essas despesas 

são próprias do tomador do serviço e devem ser custeadas com valores pagos a título de 

reembolso por esse tomador ao escritório que executou o serviço de advocacia. 

 Nesse caso, é possível identificar que o gasto de determinada quantia em dinheiro 

com uma corrida de taxi, com o consumo de determinado número de litros de combustível, 

quando empregado o carro do próprio escritório de advocacia, ou com a aquisição de uma 

passagem de avião foi realizado apenas na prestação do serviço de advocacia contratado por 

determinado cliente. É, então, uma despesa específica. Além disso, é possível identificar 

com precisão o valor que o prestador do serviço gastou com a corrida de taxi, com o 

combustível consumido no trajeto até a empresa do cliente ou com as passagens para 

transporte aéreo até o local onde realizou a sustentação oral, o que leva à classificação dessa 

despesa como divisível. 

 Por fim, ainda que a realização dessas visitas ao cliente e das viagens até a cidade 

onde estão os órgãos de julgamento possam ser interpretadas como atividades essenciais 

para que o serviço de advocacia para aquele determinado cliente fosse prestado de forma 

completa, sabe-se que não é todo serviço de advocacia que exige esse tipo de atividade e de 

despesa. Para aquele serviço prestado, para aquele tomador específico, a realização dessas 

                                                           
289 Considera-se aqui a hipótese de um escritório de advocacia que tenha optado pela tributação sobre o seu 

faturamento e que não esteja sujeito às regras de tributação fixa previstas no art. 9º, §3º do Decreto-lei n.º 

406/1968. 
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despesas com transporte foi necessária; mas esse mesmo tipo de despesa pode não ser 

exigida na prestação de outro serviço de advocacia a novo cliente, posto que não se trata de 

despesa intrinsecamente relacionada ao exercício do serviço de advocacia. 

 Para colaborar com esse entendimento, coletou-se julgamento proferido em sede de 

recurso especial pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade 

de caracterizar como reembolso de despesas, e não como receita de serviço, os valores 

recebidos pelo prestador do serviço para custear despesas tidas com viagens, alimentação e 

hospedagem de funcionários para a execução de determinado serviço290. No voto proferido 

pelo então ministro do STJ Luiz Fux, relator do mencionado Recurso Especial, há uma 

retomada do entendimento adotado pela jurisprudência mais antiga daquele Tribunal 

Superior, no sentido de que o preço do serviço a ser considerado para fins de apuração da 

base de cálculo do Imposto sobre Serviços equivaleria sempre à receita bruta recebida pelo 

prestador do seu tomador, sem que fosse possível se cogitar a possibilidade de deduzir 

qualquer valor desse montante291.  

                                                           
290 Ementa: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. BASE DE 

CÁLCULO. REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM, ALIMENTAÇÃO E ESTADA DE 

EMPREGADOS QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OUTRA LOCALIDADE. NÃO 

INCIDÊNCIA DO ISSQN. 

1. A base de cálculo do ISS é o preço do serviço, consoante disposto no art. 9°, caput, do Decreto-Lei no 

406/68. 

2. Destarte, o preço do serviço é a contraprestação que o tomador ou usuário do serviço deve pagar 

diretamente ao prestador, vale dizer, o valor a que o prestador faz jus, pelos serviços que presta. 

3. Consectariamente, as despesas realizadas com viagens, alimentação e estada de funcionários, para 

prestação do serviço em localidade diversa do estabelecimento do prestador, ostentam natureza 

indenizatória em virtude do repasse ao contratante para posterior reembolso, não integrando a 

remuneração pelo serviço prestado, porquanto não realizadas em favor de quem as efetuou. 

4. É cediço na jurisprudência da Corte que somente os gastos com a própria atividade são objeto de 

tributação pelo ISS, não podendo ser deduzidos para a apuração do resultado, sob pena de o preço do 

serviço deixar de ser a receita bruta a ele correspondente. 

5. Outrossim, não podem ser considerados como referidos valores os recebidos de outrem para adimplir 

obrigações (não do prestador) de terceiro, cujo negócio é por aquele administrado, sob pena de não se 

distinguir o conceito de despesa com o de custo da prestação do serviço, e de valores pertencentes a terceiros. 

6. Precedentes: REsp 411580/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 08/10/2002; REsp 618772/RS, 1ª Turma, 

Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 19/12/2005; REsp 224813/SP, 1ª TUrma, Rel. Min. José Delgado, DJ 

07/12/1999. 

7. Recurso especial desprovido”. 

(STJ, REsp 788.594/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/02/2007, DJ 08/03/2007, grifo nosso). 
291 Exemplo dessa jurisprudência já superada pelo próprio STJ utilizada no voto do Ministro Relator: 

"AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. BASE DE 

CÁLCULO. AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. 

(...) omissis. 

A base de cálculo do Imposto Sobre Serviços é o preço do serviço. O preço do serviço é considerado como 

receita bruta, incluídos os rendimentos auferidos pelos trabalhadores, os tributos e encargos no recrutamento, 

agenciamento, seleção, colocação e fomento de mão-de-obra, etc.  

Agravo no agravo de instrumento a que se nega provimento." 

(STJ, AGEDAG 205.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 21/08/2000) 
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 Além desse contraponto, é interessante observar as distinções entre receita de serviço 

e reembolso de despesas adotadas pelo Ministro Relator ao definir se os valores recebidos 

do tomador para custear despesas com viagens, alimentação e hospedagem de funcionários 

da empresa prestadora do serviço devem ou não compor a base de cálculo do ISS incidente 

sobre essa prestação, tendo como base os princípios da capacidade contributiva, da 

legalidade e da justiça tributária292. Ora, se o valor recebido pelo prestador não se destina a 

remunerar o serviço prestado e se a lei determina que a base de cálculo do ISS é o “preço do 

serviço”, a cobrança de ISS sobre qualquer valor que não seja receita de serviço estará 

                                                           
292 Observe-se parte do voto do Ministro Relator, do qual se destaca algumas afirmações: 

“(...) Nada obstante, a jurisprudência não pode representar a eternização de injustiças a pretexto de manter 

uma suposta coerência que induz à solução dissonante do valor justiça. 

Assim, deve-se proceder a uma interpretação do que venha a ser "preço do serviço", que se mostre mais 

consentânea com os princípios da capacidade contributiva, da legalidade e da justiça tributária. 

A base de cálculo do ISS é o preço do serviço, consoante disposto no art. 9°, caput, do Decreto-Lei no 406/68. 

Para fins de tributação pelo imposto municipal, preço do serviço é a contraprestação que o tomador ou 

usuário do serviço deve pagar diretamente ao prestador, vale dizer, o valor a que o prestador faz jus, 

pelos serviços que presta. 

A contrario sensu, uma prestação de serviço, à qual não corresponda nenhuma contraprestação a cargo do 

tomador, não equivalerá ao conceito de serviço tributável pelo ISS, porque, para a composição deste, a 

presença do aspecto quantitativo, correspondente àquele eleito pelo legislador (preço do serviço), é essencial. 

Assim, somente quando surgir o direito à contraprestação do tomador por seus serviços, ter-se-ão realizados 

os aspectos material, temporal e quantitativo do fato tributário, ensejando a incidência do ISS.  

A perspectiva dimensível do aspecto material da hipótese de incidência – base de cálculo - do ISS não 

é o volume de recursos financeiros que ingressa no caixa das empresas, mas tão-só aquela espécie de 

ingressos que pode ser classificada como receita do prestador, proveniente da efetiva prestação de 

serviços. 

Destarte, faz-se mister distinguir os conceitos de ingresso (ou entrada) e de receita, posto que diversos 

em essência e natureza jurídica, produzindo diferentes efeitos. 

Sob a perspectiva jurídica, as receitas são entradas que modificam o patrimônio da empresa, 

incrementando-o; os ingressos, a seu turno, envolvem tanto as receitas quanto as somas pertencentes 

a terceiros, não importando modificação no patrimônio de quem os recebe, mas antes mero trânsito para 

posterior entrega a quem pertencerem. 

Assim, são tributáveis pelo ISS tão-somente as receitas decorrentes da prestação de serviços, posto ser 

a atividade desenvolvida exclusivamente por elas remunerada, consubstanciando o pagamento da 

prestação contratual correspondente. As entradas que não provocam incremento no patrimônio 

representam mera passagem de valores. São somas a serem repassadas a terceiros, que não implicam qualquer 

modificação no patrimônio da empresa, não constituindo fato gerador do tributo. 

Impende salientar que nem tudo o que se recebe, no desenvolvimento de uma atividade - mesmo se ela 

envolver eventual prestação de serviços – pode integrar a base de cálculo do ISS. É sempre necessário 

examinar qual o fundamento jurídico da obtenção de determinada receita. 

Somente os gastos com a própria atividade são objeto de tributação pelo ISS, não podendo ser deduzidos para 

a apuração do resultado, sob pena de o preço do serviço deixar de ser a receita bruta a ele correspondente. 

Por outro lado, jamais poderão ser considerados como tais os valores recebidos de outrem para adimplir 

obrigações (não do prestador) de terceiro, cujo negócio é por aquele administrado. 

Isto porque há que se distinguir o conceito de despesa, como custo da prestação do serviço, do conceito de 

valores pertencentes a terceiros. 

In casu, os gastos realizados com viagens, alimentação e estada de funcionários para prestação do 

serviço em localidade diversa do estabelecimento do prestador, embora possam ser confundidos com 

o custo da prestação do serviço, integrando a receita bruta, em virtude do repasse ao contratante para 

posterior reembolso, ostentam natureza indenizatória, não fazendo parte do serviço prestado, 

porquanto não realizadas em favor de quem as efetuou”. (STJ, Inteiro Teor do REsp n.º 788.594/MG, 

Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/02/2007, DJ 08/03/2007, p. 6-8, grifo nosso). 
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desrespeitando o princípio da legalidade, posto que incidirá sobre materialidade não prevista 

em lei como hipótese para a incidência do ISS. Além disso, a consideração, na apuração da 

base de cálculo do ISS, de valores que não constituem receita decorrente da prestação de 

serviço que será tributada torna essa cobrança inconstitucional, pois o Município atingiu 

capacidade contributiva não revelada pelo contribuinte. 

 Sendo assim, e tendo como base o citado precedente da Primeira Turma do Superior 

Tribunal de Justiça, é possível afirmar que o escritório de advocacia que incorreu em gastos 

com viagens para a execução do serviço de advocacia contratado por determinado cliente 

pode cobrar, do tomador que contratou aqueles serviços, o pagamento do reembolso dos 

valores gastos com cada uma dessas viagens e transportes, pois são despesas próprias do 

tomador do serviço e que, como tais, não são incluídas no preço do serviço. Como 

consequência, é possível afirmar que, uma vez que os valores gastos com essas viagens estão 

relacionados ao custeio de atividades-meio, exercidas para viabilizar a melhor concretização 

da atividade-fim do escritório de advocacia, esses valores não estão diretamente relacionados 

à consecução da materialidade tributável por meio do ISS. Em razão disso e por não 

representarem riqueza nova decorrente da prestação de serviço realizada, esses valores 

devem ser deduzidos no momento de apuração da base de cálculo do ISS. 

 

 

3.1.4.5. A despesa com serviços de lavanderia disponibilizados na prestação de serviço 

de hospedagem  

 

 A apuração da base de cálculo do Imposto sobre Serviços incidente sobre a prestação 

de serviços de hospedagem, previstos no item 09.01 da lista anexa à Lei Complementar n.º 

116/2003, também pode gerar questionamentos quando essa prestação envolver a utilização, 

pelo hóspede, de serviços terceirizados, como serviços de lavanderia. Considere-se a 

situação hipotética de um hóspede que solicita ao hotel a lavagem e a secagem de quatro 

peças de roupas pessoais e que é cobrado por esse serviço no momento de encerrar a sua 

hospedagem, recebendo uma fatura em que estão discriminados os valores das diárias do 

apartamento utilizado, os valores das refeições feitas no restaurante do hotel (incluindo café-

da-manhã) e os valores dos serviços de lavanderia prestados conforme sua solicitação. A 

questão que se coloca é se o valor total dessa fatura pago por esse hóspede pode ser 

considerado como base para o cálculo do ISS incidente sobre o serviço de hospedagem ou 
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se a tributação de algum desses valores seria inconstitucional, por não tratar de riqueza 

produzida com a realização da materialidade “prestar serviço de hospedagem em hotel”. 

 Parte desse questionamento é resolvido pela própria Lei Complementar n.º 116/2003, 

que, ao discriminar, no item 09.01 da lista anexa ao seu texto, o serviço de hospedagem 

como atividade tributável por meio do ISS, prescreveu que o valor cobrado do hóspede para 

pagamento da alimentação fornecida durante sua hospedagem somente poderá sofrer a 

incidência desse imposto se esse valor já estiver incluído no preço da diária293. Se o hóspede 

contratou a prestação do serviço de hospedagem por determinado número de dias e recebeu 

do hotel a informação de que, no valor cobrado pelo uso dessas diárias, já estava incluído o 

valor do café-da-manhã que seria servido no início de cada manhã desse período em que ele 

estaria hospedado, esse hóspede não contratou um serviço de hospedagem “puro”, que se 

resumiria apenas na disponibilização de um quarto para repouso. Na verdade, o que esse 

hóspede contratou foi a prestação de um serviço de hospedagem que incluiria a 

disponibilização de uma refeição diária. 

 No momento em que oferece um serviço de hospedagem “completo”, que inclui a 

oferta de café-da-manhã ou de qualquer outra refeição diária para todo e qualquer hóspede 

para quem esse serviço for prestado, o hotel já está computando o valor dessa refeição no 

preço cobrado pela prestação desse serviço. Portanto, esse valor será recebido como receita 

de prestação de serviço, sujeito à tributação do ISS de forma integral.  

 Os três critérios propostos anteriormente para diferenciar os valores recebidos a título 

de receita de serviço ou de reembolso de despesas294 reforçam a classificação como receita 

de prestação de serviço do valor recebido pelo hotel para custear a refeição ofertada 

juntamente com o serviço de hospedagem. Ainda que seja possível ao hotel apurar o valor 

exato do custo que tem para fornecer diariamente uma refeição para cada hóspede, o que 

caracterizaria essa despesa como uma despesa divisível, não se trata de uma despesa que 

será realizada de forma específica apenas para determinados hóspedes. Sabe-se que, quando 

o valor da refeição é incluído no valor cobrado pelo serviço de hospedagem, o hóspede não 

tem a opção de pagar por essa refeição apenas se utilizá-la; ainda que opte por não usufruir 

da refeição oferecida no hotel, deverá pagar o seu custo, pois ela continuará sendo 

disponibilizada a ele. Não é possível classificá-la, portanto, como uma despesa específica 

                                                           
293 Lei Complementar n.º 116/2003. Lista anexa – item 09.01. Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, 

apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria 

marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da 

alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). 
294 Critérios explicados nas seções 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 deste capítulo 3 da parte II. 
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realizada apenas na prestação de serviço de hospedagem para determinados hóspedes; 

caracteriza-se, na verdade, uma despesa geral do serviço prestado a todo e qualquer tomador. 

 Além disso, ainda que se possa afirmar que a disponibilização de refeições aos 

hóspedes não é um elemento essencial para a prestação do serviço de hospedagem, o que 

poderia levar à classificação dessa despesa como uma despesa prescindível para a prestação 

daquele serviço, a partir do momento em que o hóspede contrata um serviço de hospedagem 

que já inclui a oferta da refeição e paga um preço único por isso, essa despesa passa a ser 

imprescindível para a prestação desse serviço da forma como contratada. Logo, por não 

atender aos critérios da especificidade295 e da prescindibilidade da despesa296, o valor que o 

hotel recebe para custear a refeição incluída no preço do serviço de hospedagem caracteriza-

se como receita de serviço e, como tal, deve compor a base de cálculo do ISS incidente sobre 

esse serviço. 

 Diferente, contudo, é a situação em que o hotel oferece o serviço de hospedagem 

“puro” por determinado valor e cobra um valor à parte pelas refeições servidas em 

restaurante próprio para os seus hóspedes. Nesse caso, ao contratar o serviço de hospedagem, 

o hóspede estará pagando um preço apenas pela disponibilização do quarto para seu repouso. 

Caso queira consumir alguma refeição no restaurante do hotel, pagará por isso um preço 

específico e de forma separada do preço pago pela hospedagem.  

 Sendo assim, ao se analisar, com a aplicação dos mesmos critérios propostos 

anteriormente, a despesa que o hotel tem com a oferta dessa refeição nessas condições, 

verifica-se que se trata de uma despesa custeada com valor de reembolso, caso essa refeição 

seja ofertada por outra empresa. Porém, como se trata do próprio hotel ofertando essa 

refeição especificamente para os hóspedes que queiram consumi-la e cobrando por isso um 

valor específico, fica caracterizada típica operação de circulação de mercadoria297, sujeita à 

incidência do ICMS, de competência dos Estados e do Distrito Federal298.  

 Existem, portanto, dois contratos distintos: um de prestação de serviço de 

hospedagem, tributável por meio do ISS, e outro de venda de mercadoria, tributável por meio 

do ICMS. Além disso, tendo em vista que o hóspede contratou apenas a prestação de serviço 

de hospedagem e tem a opção de contratar ou não a refeição ofertada pelo hotel, essa despesa 

                                                           
295 Critério explicado na seção 3.1.1 desta parte II. 
296 Critério explicado na seção 3.1.3 desta parte II. 
297 Lei Complementar n.º 87/1996. Art. 2° O imposto incide sobre: 

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em 

bares, restaurantes e estabelecimentos similares; (...) 
298 Conforme art. 155, inciso II da Constituição Federal. 
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que o hotel tem para servir a refeição que o hóspede vier a contratar é totalmente prescindível 

para a prestação do serviço de hospedagem já contratado por ele.  

 Voltando, então, ao exemplo hipotético colocado no início desta seção, o que se 

conclui é que o preço discriminado na fatura do hotel que se destina ao pagamento da 

refeição contratada pelo hóspede de forma separada do serviço de hospedagem não deve 

compor a base de cálculo do ISS incidente sobre esse serviço, posto que se trata de receita 

decorrente de venda de mercadoria, e não de receita de prestação de serviço. Pouco 

questionamento há no Judiciário em relação a esse ponto, tendo em vista que, como já dito, 

a própria Lei Complementar n.º 116/2003 prescreveu a regra para definir a competência dos 

Municípios para a cobrança de ISS e a competência dos Estados para a cobrança de ICMS 

nessas situações em que um hotel oferta refeição aos seus hóspedes; nesse caso, o elemento 

eleito para discriminar essas competências foi a inclusão ou não do preço da refeição no 

preço cobrado pela prestação do serviço de hospedagem. 

 Ainda que a Lei Complementar n.º 116/2003 não traga qualquer outra prescrição 

específica acerca da base de cálculo do ISS incidente sobre serviços de hospedagem, a 

eleição do preço do serviço como base de cálculo desse imposto posta pelo caput do art. 7º 

dessa mesma lei já é elemento suficiente para impedir que qualquer valor que uma empresa 

do ramo hoteleiro receba do seu hóspede para custear despesas que não estejam relacionadas 

à prestação do serviço de hospedagem propriamente dito componha essa base de cálculo.  

O mesmo raciocínio deve ser adotado na análise do valor pago pelo hóspede como 

remuneração do serviço de lavanderia299 contratado por ele durante a sua hospedagem. O 

preço incluído na fatura de serviços de hospedagem que se destina a custear os serviços de 

lavagem e secagem realizados em roupas pessoais de determinado hóspede não é um preço 

que se cobra de todo e qualquer hóspede que contratar o serviço de hospedagem prestado 

pelo hotel. Por óbvio, essa é uma despesa cobrada apenas daqueles hóspedes que, no período 

em que estiverem hospedados no hotel, solicitarem que determinada peça de roupa sua seja 

lavada e passada. O hotel, como prestador de serviço de hotelaria, tem essa despesa 

específica apenas com determinados tomadores desse serviço. 

 A possibilidade de se discriminar exatamente o valor cobrado pela lavagem e pela 

secagem de cada peça de roupa do hóspede demonstra que a despesa que o hotel tem com a 

prestação desse serviço de lavanderia é uma despesa divisível. Além disso, a sua realização 

                                                           
299 Não se considera, aqui, a lavagem das roupas de cama e banho do hotel, pois essa atividade é essencial para 

a prestação do serviço de hospedagem. O que se considera nesse exemplo é somente o serviço de lavanderia 

prestado em relação a peças de roupas do próprio hóspede. 
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não é imprescindível para que o serviço de hospedagem possa ser prestado, haja vista que 

muitos hóspedes usufruem da hospedagem sem contratar serviços de lavanderia. Trata-se, 

portanto, da contratação de uma segunda prestação de serviço, feita de forma separada da 

contratação do serviço de hospedagem, ainda que ambos os serviços sejam contratados pela 

mesma pessoa, o hóspede, e esse tomador veja como prestador desses serviços a mesma 

empresa, o hotel.  

 É possível concluir, assim, que o preço incluído na fatura do hotel para remunerar o 

serviço de lavanderia prestado para o hóspede conforme sua solicitação não é receita auferida 

pelo hotel com a prestação do serviço de hospedagem e, como tal, não pode fazer parte da 

base de cálculo do ISS incidente sobre essa prestação. Caso o serviço de lavanderia seja 

prestado pelo próprio hotel, esse preço será recebido como receita da prestação do serviço 

de lavanderia e, por isso, deverá ser tributado de forma separada da tributação incidente 

sobre a prestação do serviço de hospedagem, posto que se trata da realização de duas 

atividades distintas.  

 Diferentemente, se o hotel optar por terceirizar a prestação desse serviço para 

empresa especializada nessa atividade, o preço cobrado do hóspede será destinado a custear 

o valor que o próprio hotel paga a essa empresa de lavanderia. Tratar-se-á claramente de 

reembolso de despesas do tomador cujo pagamento foi antecipado pelo prestador do serviço. 

Por ser reembolso, esse valor também não poderá compor a base de cálculo do ISS incidente 

sobre a prestação do serviço de hospedagem. 

 Não é esse, contudo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito dessa 

matéria, como é possível observar no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso 

Especial n.º 885.014/RS300. Especialmente no voto da Ministra Relatora do citado recurso, é 

                                                           
300 Ementa: “PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERROR IN PROCEDENDO - 

JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL JÁ JULGADO - NOVO JULGAMENTO - ADEQUAÇÃO 

AOS LINDES DA DEVOLUTIVIDADE – TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - ISSQN - SERVIÇO DE 

HOTELARIA - TRIBUTAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - INCLUSÃO NO PREÇO - 

INCIDÊNCIA – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL - 

PREQUESTIONAMENTO - INCOMPETÊNCIA. 

(...) 

3. Compõe a base de cálculo do ISSQN todas as parcelas que integram o preço do serviço de hotelaria, 

nele incluídos tinturaria, lavanderia e despesas telefônicas cobradas pelo hotel do hóspede. 

"Salvo nos casos previstos na Lei, as parcelas dos custos da prestação dos serviços não são excluídas da base 

de cálculo." (REsp 982.952/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2008, DJe 16/10/2008) 

(...) 

5. Embargos de declaração parcialmente providos para conceder efeito infringente ao acórdão embargado no 

sentido de negar provimento ao recurso especial do contribuinte”. 

(STJ, EDcl no REsp 885.014/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 03/11/2009, DJe 17/11/2009, 

grifo nosso). 
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possível verificar clara incoerência entre a premissa adotada, qual seja, a de que, ao oferecer 

serviços de lavanderia aos seus hóspedes, o hotel está disponibilizando a realização de um 

serviço terceirizado e a conclusão de que o valor cobrado para remunerar esse serviço deve 

ser considerado como receita própria do hotel tributável por meio do ISS301. Ora, se, como 

afirma a própria Ministra Relatora, não é o hotel quem presta o serviço de lavanderia ou de 

tinturaria solicitado pelo hóspede, mas terceira empresa especializada na execução desse tipo 

de atividade, não é possível afirmar que esse serviço faz parte da essência do serviço de 

hospedagem prestado pelo hotel. Como se depreende do próprio voto, verifica-se a 

existência de duas prestações de serviço distintos: o serviço de hospedagem, prestado 

diretamente pelo hotel, e o serviço de lavanderia, prestado por terceira empresa a quem o 

hotel repassa o valor cobrado do hóspede que optou por contratar esse tipo de serviço. O fato 

de o hotel oferecer serviços de lavanderia para os seus hóspedes não significa que ele atue 

como verdadeiro prestador desse serviço, como faz com o serviço de hospedagem. Nesse 

caso, o hotel atua como mero intermediário entre o hóspede, tomador do serviço de 

lavanderia, e a empresa que prestará efetivamente esse serviço. 

 Sendo assim, ainda que a legislação complementar não prescreva expressamente que 

o valor cobrado para reembolsar a despesa do hotel com a contratação do serviço de 

lavanderia para determinado hóspede não deva ser incluído na base de cálculo do ISS 

                                                           
301 Observe-se a parte principal do voto da Ministra Eliana Calmon: 

“(...) 

A hotelaria é uma área do turismo muito diversificada, aglutinando atividades e serviços de alojamento, 

alimentação, bebidas, animação, lazer, relações públicas, comercial e marketing, administrativa e financeira, 

entre outras. Presta-se a oferecer conforto aos hóspedes concedendo-lhes várias facilidades, dentre as quais 

serviços de explícita comodidade como acesso à internet, tinturaria, lavanderia e eventualmente de telefonia, 

mas não como prestador desse serviço, que é realizado pela operadora de telefonia, mas como tomador do 

serviço que oferece aos hóspedes. 

Nesse sentido, quando o hóspede se utiliza de serviços de tinturaria, lavanderia, acesso à internet, lazer 

e comunicação dentro das dependências do hotel, porque postos à disposição do hóspede como itens 

inclusos no serviço que o hotel presta, está-se contratando serviços de hotelaria e não especificamente 

serviços de tinturaria, telefonia ou lavanderia como pretende fazer crer o recorrente, já que o hotel 

repassa no preço dos serviço que presta o custo da terceirização da atividade que não preste 

diretamente, o que não leva a crer que o hóspede não possa, por exemplo, reclamar-lhe a insuficiência do 

serviço prestado pelo hotel porque por ele ostensivamente divulgado. 

Portanto, não há razão jurídica para diferenciar o serviço que é terceirizado pelo hotel, do serviço por 

ele prestado diretamente, pois todos se incluem no preço final, cobrado como receita do hotel, embora 

este, na qualidade de consumidor da telefonia e consumidor dos serviços de tinturaria e lavanderia, 

repasse o quantum aos terceiros, os hóspedes. 

Quando é intenção da lei tributária autorizar o repasse do encargo do tributo no preço do serviço ou da 

mercadoria posta em circulação ela o faz expressamente, como se observa do art. 9º, § 2º do Decreto-lei 

406/68, vigente à época dos fatos: 

(...) 

Portanto, se não há a autorização, a base de cálculo é o montante pago pelo serviço, não 

importa quem de fato o esteja prestando. (...)”. (STJ, Inteiro Teor do EDcl no REsp 885.014/RS, Rel. 

Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 03/11/2009, DJe 17/11/2009, p. 5-6, grifo nosso). 
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incidente sobre o serviço de hospedagem, a possibilidade de inclusão desse valor no cálculo 

desse imposto é afastada por não caracterizar remuneração pela realização da materialidade 

“prestar serviço de hospedagem”. Como já dito anteriormente, esse valor não poderia ser 

incluso na base de cálculo do ISS do serviço de hospedagem ainda que esse serviço de 

lavanderia fosse prestado pelo próprio hotel, pois, repita-se, é um valor pago em razão da 

contratação de um serviço diverso e que não é essencial para a prestação do serviço de 

hospedagem. 

 A decisão do STJ proferida no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso 

Especial n.º 885.014/RS citada anteriormente foi utilizada como precedente para decisão 

proferida pela 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

no julgamento do recurso e Apelação n.º 0152413-91.2006.8.26.0000, cujos termos também 

estão no sentido de que o preço do serviço de lavanderia deve ser considerado como parte 

do serviço de hospedagem para fins de cálculo do ISS devido pelo hotel302. Dos detalhes dos 

votos proferidos nesse julgamento, destaca-se uma parte do voto do Desembargador Relator 

em que o serviço de lavanderia prestado pelo hotel apenas aos hóspedes que o solicitam é 

indevidamente comparado com serviços imprescindíveis para a execução do serviço de 

hospedagem, tais como os serviços de arrumação dos quartos e de lavagem e secagem das 

roupas de cama e de banho próprias do hotel e disponibilizadas para todo e qualquer 

hóspede303. Na opinião do nobre julgador, se fosse possível admitir a dedução dos valores 

do serviço de lavanderia da base de cálculo do ISS, também seria possível a dedução desses 

outros valores decorrentes de atividades intrinsecamente relacionadas ao serviço de 

hospedagem. 

                                                           
302 Ementa: “Apelação. Embargos à execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios 

de 1992 e 1993. Hospedagem em hotel. Alegação de que a receita proveniente de alguns serviços, cuja 

prestação foi efetuada por terceiros, deve ser deduzida da base de cálculo do tributo. Improcedência. 

Estabelecimento que, ao pôr à disposição dos hóspedes serviços de lavanderia, tinturaria e outros, é 

considerado, para efeitos tributários, prestador de tais serviços. Base de cálculo. Receita bruta. 

Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido”. (TJ/SP, Apelação n.º 0152413-

91.2006.8.26.0000, Rel. Des. Geraldo Xavier, 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, j. 27/10/2011, grifo nosso). 
303 Trecho do voto do Relator Desembargador Geraldo Xavier: 

“(...) Tem-se, no caso vertente, que a executada, ao pôr à disposição dos hóspedes serviços de lavanderia e 

de tinturaria, dentre outros, é considerada, para efeitos tributários, prestadora de tais serviços, ainda que 

contrate terceiros para executá-los em seu nome. A receita daí advinda há de integrar a base de cálculo do 

imposto, porquanto integra o preço do serviço de hotelaria.  

Admitir a dedução postulada pela embargante seria o mesmo que excluir, do preço da diária, 

despesas com limpeza e arrumação dos quartos, dentre outras atividades eventualmente 

delegadas a terceiros, o que, à evidência, não encontra amparo no artigo 9º, “caput”, do 

Decreto-lei 406/68. (...)”. (TJ/SP, Inteiro Teor da Apelação n.º 0152413-91.2006.8.26.0000, Rel. Des. 

Geraldo Xavier, 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 27/10/2011, p. 3, grifo 

nosso). 
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 Com todo o respeito ao entendimento adotado pelo Desembargador Relator do 

mencionado recurso de apelação, é necessário atentar para a natureza distinta das despesas 

com serviço de lavanderia das roupas do próprio hóspede e das despesas com “limpeza e 

arrumação dos quartos”. Tal fator é evidenciado com a aplicação dos critérios da 

especificidade, da divisibilidade e da prescindibilidade da despesa, que caracterizam um 

valor recebido pelo prestador como receita de serviço ou como reembolso de despesa.  

 As despesas com limpeza e arrumação dos quartos são despesas inerentes ao próprio 

serviço de hospedagem, realizadas no serviço prestado a todo e qualquer hóspede, não sendo, 

portanto, uma despesa específica tida apenas quando solicitada por um ou outro hóspede. 

Além disso, dificilmente se consegue mensurar o valor exato da prestação desse tipo de 

serviço para cada hóspede do hotel, já que pode ser necessário realizar serviços diferentes 

em relação a cada quarto e em cada nova diária. Por fim, como já dito, não há como prestar 

o serviço de hospedagem sem oferecer um ambiente limpo e arrumado para o hóspede, sendo 

essas, portanto, despesas imprescindíveis para a execução de tal serviço. Essas despesas 

diferem claramente, assim, das despesas que o hotel tem com a lavanderia contratada para 

lavar e passar as roupas pessoais de alguns hóspedes. Como também já explicado, nesse 

caso, tem-se despesa específica, com valor certo e prescindível para a execução do serviço 

de hospedagem. 

 É claro que não se pode negar a incidência do ISS sobre o preço do serviço de 

lavanderia prestado pelo hotel ou por terceira empresa em benefício do hóspede. Entretanto, 

essa tributação deve ocorrer em razão da concretização da atividade prevista no item 14.10 

da lista anexa à Lei Complementar n.º 116/2003304 como atividade-fim contratada pelo 

hóspede, que nessa relação deve ser visto como tomador desse serviço específico, e não 

como uma atividade que integra a atividade-fim do serviço de hospedagem. Sendo assim, o 

preço do serviço de lavanderia deve ser considerado como base de cálculo do ISS incidente 

especificamente sobre esse serviço de lavanderia. Trata-se de uma tributação separada, que 

não pode ser confundida com a tributação imposta ao hotel pela prestação do serviço de 

hospedagem. 

 Se o Município estivesse autorizado a considerar o valor que o hotel cobra do 

hóspede como reembolso pelo serviço de lavanderia como base de cálculo do ISS incidente 

sobre o serviço de hospedagem, seguindo o entendimento veiculado na jurisprudência 

transcrita anteriormente nesta mesma seção, é possível afirmar que haveria dupla tributação 

                                                           
304 Lei Complementar n.º 116/2003. Lista anexa – item 14.10. Tinturaria e lavanderia. 
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desse valor, já tributado como receita da prestação de serviço de lavanderia. Para se evitar a 

ocorrência dessa tributação manifestamente inconstitucional, o que se conclui é que os 

valores cobrados pelo hotel para custeio dos serviços de lavanderia usufruídos pelo seu 

hóspede não constituem receita da prestação de serviço de hospedagem, o que impede a sua 

inclusão da base de cálculo do ISS incidente sobre essa atividade-fim do hotel.  

 

 

3.1.4.6. A despesa com pagamento de médicos autônomos na prestação de serviço de 

hospital  

 

 Na definição da base de cálculo do ISS incidente sobre o serviço prestado, também 

tem ensejado discussões a possibilidade de um hospital, que contrata profissionais médicos 

autônomos para prestar serviços específicos a determinado paciente, deduzir o valor pago a 

esses profissionais do montante que será considerado para o cálculo daquele imposto.  

 Considere-se o exemplo hipotético de um hospital que, por não ter um médico 

especializado em dermatologia em seu quadro de funcionários, contrata um profissional 

dessa especialidade para prestar o atendimento a um paciente que sofreu queimaduras na 

pele. Ou, ainda, o exemplo do paciente que precisa se submeter a um exame específico e o 

hospital contrata um laboratório especializado para analisar o material colhido desse 

paciente. A questão que se coloca é se os valores pagos a esse profissional e a esse laboratório 

devem ou não compor a base de cálculo do ISS incidente sobre o serviço hospitalar. Para 

responder a essa pergunta, novamente é necessário verificar a aplicação dos critérios da 

especificidade, da divisibilidade e da prescindibilidade da despesa que o hospital tem com 

esse profissional médico autônomo ou com o laboratório especializado na realização do 

exame.  

 A depender da finalidade com a qual esses profissionais autônomos são contratados 

pelo hospital, a despesa com o pagamento dos seus honorários poderá ser caracterizada como 

uma despesa específica ou como uma despesa geral. Será específica se for possível 

determinar que aquele profissional foi contratado para prestar serviço médico de ortopedia 

ou de fisioterapia apenas para determinado paciente e a remuneração que receberá do 

hospital estará diretamente relacionada ao serviço prestado a esse paciente. Porém, se esse 

mesmo profissional receber determinado valor do hospital para estar à disposição para 

atendimento de quantos pacientes forem necessários em determinado período, sem que seja 

possível identificar o valor pago em razão de cada atendimento realizado, tratar-se-á de uma 
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despesa geral do hospital. E assim também será em relação ao laboratório que for contratado 

para realizar determinado tipo de exame. 

 Consequentemente, essa forma como o profissional autônomo ou o laboratório forem 

contratados e remunerados pelo serviço prestado em favor do hospital determinará se a 

despesa com essa remuneração será uma despesa divisível ou não. Será divisível apenas se 

for possível quantificar o valor pago especificamente por cada atendimento realizado pelo 

médico em favor de um paciente ou por cada exame realizado pelo laboratório. 

 Contudo, ainda que essas despesas possam ser caracterizadas como específicas e 

divisíveis, entende-se que nunca poderão ser consideradas como prescindíveis para a 

prestação do serviço hospitalar que o hospital se propõe a realizar a determinado paciente. 

O atendimento médico, com a realização de consultas e de acompanhamento da situação do 

paciente, assim como a realização de exames necessários para a identificação do seu quadro 

clínico e para o seu tratamento fazem parte da atividade-fim contratada pelo paciente como 

tomador do serviço prestado pelo hospital. Ainda que a quantidade e a variedade de 

procedimentos desse tipo que o hospital precisa realizar em benefício de um paciente varie 

de caso a caso, trata-se de despesas que o hospital precisa ter para conseguir prestar 

adequadamente o serviço a que se propõe. Não é possível cogitar a prestação de um serviço 

hospitalar sem que haja médicos e enfermeiros aptos para atender e cuidar do paciente que 

contrata esse serviço ou, ainda, sem que se realize os exames necessários para o diagnóstico 

e o tratamento correto desse paciente. A opção do hospital por contratar o médico como seu 

funcionário ou por pagá-lo como profissional autônomo ou, ainda, por adquirir os 

instrumentos e os materiais necessários para a realização de um exame laboratorial em seu 

estabelecimento ao invés de contratar laboratório especializado para fazê-lo será uma 

questão de administração do hospital. Em qualquer dos casos, o valor dessas despesas 

sempre será considerado na estipulação do preço cobrado pela prestação do serviço 

hospitalar aos pacientes que forem beneficiados por esse serviço. 

 Sendo assim, o paciente que pagar o preço pelo serviço que lhe foi prestado pelo 

hospital estará pagando apenas receita de serviço para esse prestador, que a utilizará para 

custear as despesas necessárias para a prestação desse serviço, entre as quais estão o 

pagamento dos profissionais autônomos e dos laboratórios que realizaram os exames 

solicitados. Como consequência, os valores destinados ao custeio dessas despesas não 

podem ser deduzidos da base de cálculo do ISS incidente sobre esse serviço hospitalar, posto 

que constituem verdadeira receita auferida com a prestação desse serviço. 
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 Entendimento de que os valores destinados ao pagamento de médicos autônomos e 

de laboratórios devem ser incluídos na base de cálculo do ISS incidente sobre a prestação do 

serviço hospitalar foi adotado em alguns julgamentos recentes do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo. Como exemplo, cita-se a decisão proferida na apelação de n.º 0011511-

83.2009.8.26.0000305, no sentido de que os valores recebidos pelo hospital dos seus pacientes 

e repassados a terceiras pessoas, que efetivamente prestaram os serviços médicos ou 

laboratoriais, constituem-se como receitas próprias auferidas com a prestação do serviço 

hospitalar306. Como tais, esses valores não podem ser deduzidos da base de cálculo do ISS 

incidente sobre esse serviço. 

 A 18ª Câmara de Direito Público do mesmo Tribunal de Justiça Estadual, no 

julgamento do recurso de apelação n.º 0046512-58.2010.8.26.0562307, também proferiu 

                                                           
305 Ementa: “REEXAME E APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Impetrante dedicada à 

prestação de serviços hospitalares – Base de cálculo do imposto – Pretendida dedução dos valores 

repassados aos efetivos prestadores de serviços – Impossibilidade – Precedentes deste E. Tribunal – 

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDOS E RECURSO DA 

IMPETRANTE PREJUDICADO”. (TJ/SP, Apelação/Reexame Necessário n.º 0011511-83.2009.8.26.0000, 

Rel. Des. Rodrigues de Aguiar, 2ª Câmara Extraordinária de Direito Público do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, j. 05/06/2014, grifo nosso). 
306 Destaca-se trecho do voto do Relator Desembargador Rodrigues de Aguiar, no qual foi adotado o mesmo 

entendimento defendido no presente trabalho sobre a impossibilidade de dedução desses valores da base de 

cálculo do ISS: 

“(...) Com efeito, a controvérsia cinge-se na legalidade da inclusão, na base de cálculo do ISS, dos valores 

relativos aos serviços prestados por terceiros nas dependências da impetrante. 

Sabe-se que o ISS é imposto que incide sobre a prestação do serviço. A base de cálculo, segundo o artigo 9º 

do DL 406/68, é o preço do serviço. 

Conforme se verifica dos autos (fls. 187/ss), o Município entendeu que valores relativos a honorários médicos 

pagos a terceiros devem integrar a base de cálculo do ISS devido pela impetrante, porque não há amparo 

jurídico para as deduções pleiteadas. 

Com razão o Município. 

(...) incabível a pretensão da impetrante em ter deduzida da base de cálculo do ISS a quantia repassada por 

‘Serviços médicos de terceiros’, ‘Serviços auxiliares de diagnósticos e terapia’, ‘Serviços de laboratórios de 

análises clínicas’, ‘Serviços de remoção de pacientes’, etc. 

A própria impetrante afirma que cobra os valores referentes a tais serviços. Esses valores integram o 

preço global dos serviços hospitalares, não se permitindo nenhuma dedução. 

Ademais, não restou comprovada a alegada hipótese de bis in idem. 

A base de cálculo do imposto deve ser, no caso, a receita bruta, vedadas as deduções 

pretendidas pela impetrante”. (TJ/SP, Inteiro Teor da Apelação/Reexame Necessário n.º 0011511-

83.2009.8.26.0000, Rel. Des. Rodrigues de Aguiar, 2ª Câmara Extraordinária de Direito Público do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, j. 05/06/2014, p. 3-5, grifo nosso). 
307 Ementa: “Apelação. Execução fiscal. Embargos à execução fiscal. Multa relacionada à diferença de ISSQN, 

do exercício de 2003, decorrente de auto de infração. Preliminar. Julgamento 'extra petita' inocorrente. 

Provimento jurisdicional adequado, que se deu conforme o pretendido, guardando o conteúdo da sentença 

relação lógica com o objeto, pedido e causa de pedir dos embargos à execução. Ausência de nulidade da 

sentença. Preliminar afastada. 

ISSQN. Serviços médico-hospitalares. Pretendida dedução da base de cálculo dos valores atinentes a 

medicamentos, filmes radiológicos, material médico-hospitalar, gêneros alimentícios, bem como 

honorários médicos, odontológicos e fisioterápicos. Descabimento. Legalidade do lançamento 

tributário. Base de cálculo que corresponde ao preço do serviço, sem qualquer dedução. Inteligência 

da Súmula 274 do STJ. Incidência dos juros de mora sobre o valor total apurado, inclusive sobre a multa 

moratória. Possibilidade de exigibilidade conjunta da multa punitiva e da multa moratória. Hipótese dos 
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decisão pela impossibilidade de dedução da base de cálculo do ISS de valores referentes aos 

medicamentos e do material médico-hospitalar empregados no tratamento do paciente, dos 

valores dos alimentos fornecidos ao paciente durante o seu tratamento, além dos valores dos 

honorários dos médicos, dos dentistas e dos fisioterapeutas que atenderam esse paciente. 

Essa impossibilidade se deve ao fato de que todos esses valores remuneram a própria 

prestação do serviço hospitalar. 

 Ambos os julgamentos citados anteriormente tiveram como fundamento o texto da 

súmula n.º 294 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a incidência do ISS sobre o 

valor dos serviços de assistência médica prestada ao paciente, o valor das refeições 

fornecidas ao paciente e dos medicamentos aplicados no seu tratamento, assim como o valor 

das diárias hospitalares do período em que o paciente esteve internado308. 

 Observe-se que a determinação de que os valores recebidos pelo hospital como 

prestador de serviço e destinado a custear as refeições, os medicamentos e as diárias 

hospitalares devem ser considerados receita de prestação de serviço decorre da natureza do 

próprio serviço hospitalar. As refeições não são servidas diariamente aos pacientes com o 

mesmo intuito que um restaurante vende comida aos seus clientes, assim como os 

medicamentos não são aplicados aos pacientes da mesma forma e na mesma quantidade em 

que esses poderiam ser adquiridos por um cliente qualquer em uma drogaria; ou, ainda, não 

se pode entender que o custo da manutenção do quarto utilizado pelo paciente internado 

tenha a mesma finalidade do custo que um hotel tem para manter o quarto que disponibiliza 

aos seus hóspedes. Não há que se falar, portanto, na realização de venda de alimentos e 

medicamentos ou na prestação de serviços de hotelaria por um hospital.  

 Todos esses elementos (refeições, medicamentos e diárias) estão implicados na 

execução da atividade-fim do serviço hospitalar; são elementos necessários para a execução 

total da complexa atividade realizada pelo hospital no atendimento e no tratamento de um 

paciente. Como tais, não podem ser individualizados e colocados à escolha do paciente; 

devem ser realizados conforme for necessário para que o serviço de hospital seja prestado 

da forma mais completa e eficiente possível309. 

                                                           
autos, contudo, que corresponde apenas à cobrança de multa moratória. Precedentes do C. STJ e desta E. 

Corte. Recurso desprovido”. (TJ/SP, Apelação n.º 0046512-58.2010.8.26.0562, Rel. Des. Roberto Martins 

de Souza, 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 23/08/2012, grifo nosso). 
308 O ISS incide sobre o valor dos serviços de assistência médica, incluindo-se neles as refeições, os 

medicamentos e as diárias hospitalares. (STJ, Súmula 274, Primeira Seção, j. 12/02/2003, DJ 20/02/2003) 
309 É oportuno lembrar que, nos termos da legislação civil, a prestação de serviço médico não se caracteriza 

como uma “obrigação de resultado”, e sim como uma “obrigação de meio”. Sobre essa classificação, disserta 

o professor Silvio de Salvo Venosa (2003): 
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 Os serviços prestados pelos profissionais médicos autônomos e pelos laboratórios 

para o hospital também estão implicados na execução da atividade-fim do serviço hospitalar. 

O paciente que comparece ao hospital não busca apenas o serviço de um médico ortopedista 

ou dermatologista, por exemplo; caso desejasse apenas esse serviço, buscaria esse médico 

em uma clínica médica para a realização de uma simples consulta. Assim como não quer 

realizar apenas um exame, que poderia fazer procurando diretamente o laboratório com 

profissionais capacitados para fazê-lo. Ao procurar o hospital, o paciente contrata todas as 

atividades necessárias para que possa ter sua doença diagnosticada e tratada, e se propõe a 

pagar o preço necessário para custear todas as despesas necessárias para que se tente alcançar 

esse resultado esperado310. 

 Portanto, diferentemente do que se verificou em relação aos serviços de lavanderia 

oferecidos por um hotel aos seus hóspedes311, neste caso, o fato de o serviço médico ou a 

realização de exames clínicos serem realizados por terceiras pessoas que não fazem parte do 

quadro de funcionários do hospital não dissocia essas atividades da atividade-fim executada 

pelo hospital. Ainda que o hospital tenha que repassar o valor recebido para custear essas 

despesas aos profissionais que realizaram essas atividades, deverá utilizar, para tanto, o valor 

recebido como remuneração pelo serviço hospitalar prestado para o paciente. Valor esse que 

corresponde ao preço do serviço cobrado pelo hospital e que servirá como base de cálculo 

do ISS incidente sobre esse serviço. 

                                                           
“No primeiro tipo, obrigações de resultado, o que importa é a aferição se o resultado colimado foi alcançado. 

Só assim a obrigação será tida como cumprida. No segundo caso, obrigações de meio, deve ser aferido se o 

devedor empregou boa diligência no cumprimento da obrigação. 

A ideia fundamental reside na noção de se saber e de examinar o que o devedor prometeu e o que o credor 

pode razoavelmente esperar. (...) 

Ora o devedor compromete-se, por exemplo, a entregar determinada mercadoria (há um resultado 

pretendido); ora o devedor compromete-se somente a empregar os meios apropriados de seu mister, 

para determinada atividade, o que permitirá ao credor ‘esperar’ um resultado satisfatório, podendo 

ocorrer que esse bom resultado não seja alcançado. É o que sucede, por exemplo, com o advogado e o 

médico. Nem o advogado pode garantir o ganho de causa ao cliente, nem o médico pode assegurar a cura 

do paciente. Devem esses profissionais, isto sim, empregar toda sua técnica e diligência no sentido de 

que tais objetivos sejam alcançados”. (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: teoria geral das 

obrigações e teoria geral dos contratos. 2 vol. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 77-78, grifo nosso). 
310 Raciocínio semelhante a esse foi adotado pela Ministra Eliana Calmon no voto proferido no julgamento do 

Recurso Especial n.º 1.126.328/SP, analisado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, do qual 

foi relatora. Destaca-se o seguinte trecho desse voto: 

“(...) quando o paciente se utiliza dos serviços do hospital, não está especificamente contratando 

serviços de fisioterapia ou de odontologia, como pretende fazer crer o recorrente, já que o hospital 

repassa ao preço dos serviços que presta o custo da terceirização da atividade que não presta 

diretamente. Tanto é assim, que o paciente pode, por exemplo, reclamar a insuficiência do serviço prestado 

pelo hospital quando por ele ostensivamente divulgado. 

Portanto, não há razão jurídica para diferenciar o serviço que é terceirizado pelo hospital, do serviço 

por ele prestado diretamente, pois todos se incluem no preço final, cobrado como receita do hospital”. 

(STJ, Inteiro Teor do REsp n.º 1.126.326/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, p. 3, grifo nosso). 
311 Conforme analisado na seção 3.1.4.5 desta parte II do trabalho. 
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3.2. Critérios para diferenciação entre receita de prestação de serviços e meros 

ingressos 

 

 Como já afirmado e demonstrado nas seções 2.3 e 2.4 da segunda parte deste 

trabalho, os valores que um prestador de serviços recebe do seu tomador não se diferenciam 

apenas entre receitas e reembolsos, pois existem também aqueles valores que apenas 

transitam temporariamente pelo caixa da empresa prestadora de serviços, que os encaminha 

para terceiras pessoas que são seus verdadeiros titulares. Trata-se de meros ingressos que, 

por não remunerarem a atividade de prestação de serviço realizada pelo prestador, não têm 

relação com a materialidade tributável pelo ISS e, por consequência, não devem compor a 

base de cálculo desse imposto municipal. 

 Partindo, então, da definição de “ingressos” como sendo aqueles valores que apenas 

transitam pelo patrimônio do prestador de serviços, não sendo recebidos por ele de forma 

definitiva, pois devem ser repassados a terceira pessoa que tenha a sua titularidade312, os dois 

critérios cumulativos que se coloca neste trabalho para diferenciá-los das receitas de 

prestação de serviços são: (i) o da titularidade do ingresso e (ii) o da definitividade da 

incorporação do valor ao patrimônio do prestador do serviço. Com a aplicação desses 

critérios na análise de diferentes valores recebidos pelo prestador de serviços, é possível 

identificar quais valores passam a pertencer ao próprio prestador, seja por constituir receita 

da prestação de serviço ou reembolso de despesas antecipadas, e quais transitam 

temporariamente por sua contabilidade. 

 Sendo assim, é possível afirmar antecipadamente que, se determinados valores são 

recebidos pelo prestador de serviços, mas devem ser repassados em determinado prazo para 

terceira pessoa, que é a verdadeira titular desses valores, não há que se falar em qualquer 

definitividade desses valores no patrimônio do prestador de serviço, e sim em 

transitoriedade. Trata-se, nesse caso, de mero ingresso registrado pelo prestador, que deve 

repassá-lo ao seu verdadeiro titular que, então, o receberá como receita de sua atividade. 

Esse tipo de valor é recebido pelo prestador do serviço sem qualquer relação com a 

materialidade concretizada na prestação de determinado serviço, o que impede que a base 

de cálculo do imposto incidente sobre essa prestação englobe também esse valor. 

 Classificação distinta se aplica aos valores que, uma vez recebidos do tomador do 

serviço, permanecem em definitivo com o prestador e passam a integrar o seu patrimônio, 

                                                           
312 Cf. MINATEL, José Antonio. Conteúdo do Conceito de Receita e Regime Jurídico para sua Tributação. 

São Paulo: MP Editora, 2005, p. 100-102. 
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por ser ele o seu titular. Nesse caso, não há que se falar em “mero ingresso”, e sim em 

ingressos que podem ser diferenciados em “receitas”, quando destinados a remunerar a 

atividade de prestação de serviço executada pelo prestador, e em “reembolsos”, cuja função 

é recompor o patrimônio gasto pelo prestador para antecipar o custeio de despesas próprias 

do tomador do serviço313. 

 Para fixar melhor o entendimento de quais valores podem ser classificados como 

“meros ingressos”, foram selecionadas algumas categorias de valores que comumente estão 

envolvidas nas mais variadas prestações de serviço para se verificar quais delas são despesas 

próprias do prestador do serviço, que devem ser custeadas com a receita da prestação do 

serviço, e quais são transferidas para terceira pessoa, não representando riqueza nova 

daquele prestador, o que impede que o cálculo do ISS atinja o seu valor.  

 Na realização dessa nova análise, adotar-se-á a mesma técnica utilizada 

anteriormente neste trabalho na verificação da aplicação dos três critérios propostos para a 

diferenciação entre despesas custeadas com receita de prestação de serviço e despesas 

custeadas com valores recebidos a título de reembolso314. Serão apresentados exemplos de 

algumas prestações de serviço já analisadas pelo Conselho Municipal de Tributos (CMT) da 

Prefeitura Municipal de São Paulo, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) 

ou pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em que se procurou distinguir os valores de 

receitas de prestação de serviço e de meros ingressos. Aplicando-se os critérios da 

titularidade do ingresso e da definitividade da incorporação do valor recebido ao patrimônio 

do prestador do serviço, verificar-se-á se, de acordo com esses critérios propostos neste 

trabalho, a base de cálculo do ISS foi delimitada de forma correta em cada um desses 

julgamentos.  

 

 

3.2.1. Os tributos federais incidentes sobre a receita de prestação de serviço 

 

 A primeira das categorias de valores analisada corresponde aos tributos federais que 

incidem sobre a receita auferida com a prestação de serviço de qualquer natureza. Esses 

tributos são: as contribuições para o PIS e a COFINS, a Contribuição Social sobre o Lucro 

                                                           
313 Os critérios para a diferenciação entre receitas e reembolsos estão explicados nas seções 3.1, 3.1.1, 3.1.2 e 

3.1.3 desta parte II do trabalho. 
314 Análise construída nas seções 3.1.4.1 a 3.1.4.6 da parte II deste trabalho. 
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Líquido (CSLL)315, o Imposto sobre a Renda retido na fonte (IRRF)316 e a contribuição 

previdenciária destinada ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)317. De acordo 

com a legislação federal que cuida da incidência de cada um desses impostos e contribuições, 

o cálculo do valor desses tributos incidentes sobre a receita obtida com uma prestação de 

serviço deve ser feito com base no valor bruto da nota fiscal dessa prestação de serviço. Deve 

ser considerado como base de cálculo para cada um desses tributos federais o valor total que 

o prestador de serviço recebe do tomador pelo serviço que lhe prestou.  

 Considerando-se que os valores desses tributos federais devidos pelo prestador de 

serviço são calculados sobre o valor bruto da nota fiscal de prestação de serviço, é certo 

afirmar que parte do valor pago pelo tomador do serviço ao seu prestador será utilizado para 

custear o pagamento desses tributos e apenas ingressará no seu caixa de forma provisória. 

São valores, portanto, que não representam nova riqueza do prestador, mas mero ingresso, 

com destino já comprometido em razão do exercício de diferentes competências tributárias 

atribuídas a União. Sendo assim, não correspondem a verdadeiro “preço do serviço”, pois 

são valores que não têm como finalidade remunerar o prestador do serviço pela atividade 

realizada, e sim custear o cumprimento das obrigações tributárias impostas pela legislação 

federal. 

 Observe-se que, nesse caso, há a satisfação simultânea dos dois critérios postos para 

a identificação de um valor como “mero ingresso”: os valores que se destinam ao pagamento 

de tributos federais não são incorporados ao patrimônio do prestador do serviço; ao 

contrário, já ingressam no caixa do prestador tendo os cofres públicos federais como destino 

certo, tendo em vista que a União é a sua verdadeira titular.  

 Essa separação entre a receita de prestação de serviços recebida pelo prestador e os 

valores que se destinam ao pagamento de tributos federais incidentes sobre aquela receita 

fica ainda mais evidente nas situações em que a legislação tributária impõe ao tomador do 

serviço a responsabilidade por reter o valor desses tributos e repassá-los ao governo federal. 

Nesses casos, é fácil notar que, apesar de esses valores fazerem parte do valor total que o 

tomador desembolsa para pagar o serviço que lhe foi prestado, o prestador do serviço não 

tem qualquer possibilidade de incorporá-los ao seu patrimônio, pois já recebe do seu tomador 

o valor líquido do serviço, que resulta do desconto do valor dos tributos retidos sobre o valor 

bruto da nota fiscal.  

                                                           
315 Cf. Lei n.º 10.637/2002, Lei n.º 10.833/2003 e Instrução Normativa SRF n.º 459/2004. 
316 Cf. Decreto n.º 3.000/1999. 
317 Cf. Lei n.º 8.212/1991 e Instrução Normativa SRF n.º971/2009. 
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 O tomador efetivamente entrega ao prestador, nos casos de retenção de tributos 

federais, o preço do serviço, pago com a finalidade de remunerá-lo pelo serviço prestado 

(considerando, aqui, que o prestador não antecipou qualquer despesa na execução do serviço 

que deva ser reembolsada pelo tomador nesse momento). Em razão da regra de retenção, o 

prestador nem mesmo recebe aqueles valores que transitariam temporariamente pelo seu 

caixa, pois a União os recebe diretamente do tomador desse serviço. 

 Feita essa análise, é plenamente possível afirmar que os valores dos tributos federais 

incidentes sobre a receita obtida com a prestação de serviço não compõem o preço do serviço 

pago pelo tomador, sendo meros ingressos recebidos pelo prestador. Consequentemente, os 

valores desses tributos não devem integrar a base de cálculo do ISS incidente sobre essa 

prestação, sob pena de o prestador de serviço ser obrigado a recolher tributo sobre valores 

de tributos já pagos, o que seria flagrantemente inconstitucional. 

 Lembre-se que, conforme analisado anteriormente na seção 5.2.2 da parte I deste 

trabalho, a cobrança de todo e qualquer imposto sempre deve ser feita com respeito ao 

princípio da capacidade contributiva. Contudo, não se verifica qualquer observação desse 

princípio na prática da cobrança de um tributo (no caso, o ISS) que é calculado sobre valor 

empregado no pagamento de outro tributo (as contribuições para o PIS e a COFINS, por 

exemplo), haja vista que o valor dos tributos federais que devem ser recolhidos em razão da 

prestação de serviço representam despesa, e não receita do prestador. A consideração dos 

valores desses tributos na base de cálculo do ISS implica não na cobrança de tributo sobre 

receita de serviço, como autorizado pela Constituição Federal, e sim na tributação de despesa 

de serviço. 

 

 

3.2.2. Os salários e os encargos sociais e trabalhistas relacionados à prestação do serviço 

 

 As prestações de serviços apresentam também a categoria de valores referente aos 

salários e aos encargos sociais e trabalhistas que a empresa prestadora de serviços paga aos 

trabalhadores com os quais mantém vínculo empregatício para a realização das atividades 

contratadas pelos seus tomadores. Trata-se de despesas que o prestador de serviços tem para 

a manutenção da própria atividade de prestação de serviços e sua oferta no mercado. Essas 

despesas não estão necessariamente relacionadas à execução de um serviço a determinado 

tomador e também não são inerentes à determinada atividade, quando se verifica que essa 
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atividade pode ser prestada satisfatoriamente por um prestador autônomo, sem a necessidade 

da contratação de qualquer funcionário.  

 De toda forma, nesses casos, não é possível apurar com precisão nem a quantidade 

de serviço de cada trabalhador empregada na execução de cada prestação de serviço da 

empresa, nem a parcela desses salários e encargos que está relacionada a cada prestação de 

serviço. Essa impossibilidade de apuração precisa impede que os valores recebidos pelo 

prestador destinados ao pagamento dessas despesas sejam considerados reembolsos de 

despesas. Além disso, não há que se falar na antecipação de pagamento desse tipo de despesa 

pelo prestador, para posteriormente ser reembolsado, tendo em vista que os salários e 

respectivos encargos geralmente são pagos em razão dos serviços que já foram executados 

pelos trabalhadores.  

 Por outro lado, também não é possível classificar esses valores como meros ingressos 

recebidos pelo prestador do serviço. Ainda que a empresa prestadora de serviços já esteja 

obrigada ao pagamento dos salários e dos encargos sociais e trabalhistas aos seus 

funcionários antes mesmo de ser contratada para a execução de qualquer serviço, esse 

pagamento somente é realizado após o encerramento das atividades de cada mês, quando se 

apura a carga horária efetivamente trabalhada por cada funcionário, independentemente da 

quantidade de prestações de serviços que a empresa realizou durante esse mesmo mês. Sendo 

assim, diferentemente dos valores dos tributos federais que incidem sobre a receita bruta 

auferida em cada prestação de serviço, não é possível mensurar a parcela de todos os salários 

e encargos dos funcionários da empresa prestadora de serviço à qual seria destinada parte do 

valor recebido de cada tomador de serviço. 

 Apesar de o prestador já ter parte da sua receita auferida com a prestação de serviços 

comprometida com o pagamento de salários e encargos sociais e trabalhistas, quando os 

valores que serão destinados ao pagamento dessas despesas são recebidos pelo prestador de 

serviços, eles são incorporados ao seu patrimônio até o momento em que seja possível apurar 

o valor total a ser desembolsado para esse pagamento. Ainda que, no final do mês, esses 

valores sejam transferidos para os funcionários da empresa prestadora de serviços, a 

permanência desses valores nos cofres da empresa se dá por um período de tempo maior que 

o de um mero ingresso. 

 Por conta de tudo isso, entende-se que os valores recebidos pela empresa prestadora 

de serviços e destinado ao custeio dos salários e dos encargos trabalhistas e sociais dos 

funcionários daquela empresa não podem ser considerados como meros ingressos ou como 

reembolsos daquela prestadora, e sim verdadeira receita de prestação de serviço. Além disso, 
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se for considerado que a mão-de-obra em questão é essencial para a execução da atividade-

fim da empresa prestadora da forma como oferecida no mercado e contratada pelo tomador, 

será possível afirmar que se trata de despesa imprescindível, cujos valores compõem a base 

de cálculo do ISS incidente sobre aquela atividade. 

 A questão sobre a possibilidade ou não da dedução dos valores dos salários e dos 

encargos trabalhistas da base de cálculo do ISS tem sido amplamente discutida no Judiciário 

brasileiro nos últimos anos, especialmente em razão da necessidade de diferenciar a 

prestação de serviços de agenciamento de mão-de-obra (item 17.04 da lista anexa à Lei 

Complementar n.º 116/2003) daqueles serviços prestados com a utilização de mão-de-obra 

própria. Essa análise se fez necessária em razão da grande quantidade de empresas 

prestadoras de serviço que pleiteiam a possibilidade de deduzir os valores da base de cálculo 

do imposto devido por elas sobre alegada prestação de serviço de agenciamento de mão-de-

obra, quando, na verdade, o que realizam é outro tipo de prestação de serviço com o emprego 

de mão-de-obra própria. 

 No primeiro caso, o serviço prestado pela empresa é apenas o de agenciamento de 

mão-de-obra, colocando em contato a pessoa física ou jurídica que busca a execução de um 

serviço específico em seu favor, serviço de vigilância ou serviço de limpeza de imóveis, por 

exemplo, e a pessoa física que executará essa obrigação de fazer. Logo, a receita que a 

empresa de agenciamento receberá pela prestação desse serviço (colocar em contato o 

tomador e o prestador do serviço) será apenas o valor da taxa de agenciamento cobrada do 

tomador, que necessitava daquela mão-de-obra; os valores que vier a receber relativos à 

remuneração da atividade realizada pelas pessoas físicas agenciadas serão repassados 

diretamente a elas, o que impede a sua inclusão na base de cálculo do ISS incidente sobre a 

prestação do serviço de agenciamento. 

 Observe-se que se aplicam perfeitamente, nesse caso, os dois critérios propostos 

inicialmente para diferenciar ingresso de receita318: (i) a empresa agenciadora será titular do 

valor da taxa de agenciamento e (ii) esse valor será incorporado definitivamente ao seu 

patrimônio. A taxa de agenciamento é, portanto, receita da empresa prestadora do serviço de 

agenciamento de mão-de-obra e valor sujeito ao cálculo do ISS. Diferentemente, o valor 

recebido por essa mesma empresa para remuneração da mão-de-obra agenciada (i) pertence 

às pessoas físicas que executaram o serviço, e não à empresa agenciadora, (ii) a qual nunca 

terá esse valor incorporado ao seu patrimônio. Trata-se, portanto, de mero ingresso para a 

                                                           
318 Critérios descritos na parte inicial da seção 3.2 desta parte II do trabalho. 
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empresa agenciadora, que, como tal, não deve ser incluído na base de cálculo do ISS 

incidente sobre a prestação do serviço de agenciamento de mão-de-obra.  

 Por outro lado, quando a empresa é contratada para prestar determinado serviço, 

como os já citados exemplos dos serviços de vigilância ou de limpeza de imóveis, e utiliza 

seus próprios empregados, ou seja, sua própria mão-de-obra para executar essa obrigação de 

fazer, não há que se falar na possibilidade de deduzir valores de salários e encargos 

trabalhistas pagos a esses empregados da base de cálculo do ISS incidente sobre aquela 

prestação de serviço. Isso porque, como já afirmado anteriormente neste mesmo tópico, o 

preço que essa empresa receberá do seu tomador será destinado à remuneração do serviço 

prestado, serviço esse que teve como um dos seus custos os valores destinados ao pagamento 

daqueles funcionários que o executaram.  

 Essa mesma diferenciação tem sido feita há algum tempo pelo Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) na análise de inúmeros casos envolvendo esse conflito de materialidades fáticas 

de prestação de serviço que foram levados à sua análise. Entendimento esse que está 

veiculado de forma detalhada na ementa do Recurso Especial n.º 1.138.205/PR, julgado sob 

o rito do recurso repetitivo por aquele Tribunal. Apesar de extensa, a sua transcrição quase 

que integral neste trabalho justifica-se pelos detalhes dos critérios adotados para a 

identificação da possibilidade ou não da dedução de salários e encargos trabalhistas da base 

de cálculo do ISS: 

 

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO SOBRE 

SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ? ISSQN. 

AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. 

ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. 

BASE DE CÁLCULO. PREÇO DO SERVIÇO. VALOR REFERENTE 

AOS SALÁRIOS E AOS ENCARGOS SOCIAIS. 

1. A base de cálculo do ISS é o preço do serviço, consoante disposto no 

artigo 9°, caput, do Decreto-Lei 406/68. 

2. As empresas de mão-de-obra temporária podem encartar-se em 

duas situações, em razão da natureza dos serviços prestados: (i) como 

intermediária entre o contratante da mão-de-obra e o terceiro que é 

colocado no mercado de trabalho; (ii) como prestadora do próprio 

serviço, utilizando de empregados a ela vinculados mediante contrato 

de trabalho. 

3. A intermediação implica o preço do serviço que é a comissão, base 

de cálculo do fato gerador consistente nessas "intermediações". 

4. O ISS incide, nessa hipótese, apenas sobre a taxa de agenciamento, 

que é o preço do serviço pago ao agenciador, sua comissão e sua 

receita, excluídas as importâncias voltadas para o pagamento dos 

salários e encargos sociais dos trabalhadores. 
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Distinção de valores pertencentes a terceiros (os empregados) e 

despesas com a prestação. Distinção necessária entre receita e entrada 

para fins financeiro-tributários. 

5. A exclusão da despesa consistente na remuneração de empregados e 

respectivos encargos da base de cálculo do ISS, impõe perquirir a 

natureza das atividades desenvolvidas pela empresa prestadora de 

serviços. Isto porque as empresas agenciadoras de mão-de-obra, em que o 

agenciador atua para o encontro das partes, quais sejam, o contratante da 

mão-de-obra e o trabalhador, que é recrutado pela prestadora na estrita 

medida das necessidades dos clientes, dos serviços que a eles prestam, e 

ainda, segundo as especificações deles recebidas, caracterizam-se pelo 

exercício de intermediação, sendo essa a sua atividade-fim. 

6. Consectariamente, nos termos da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 

se a atividade de prestação de serviço de mão-de-obra temporária é 

prestada através de pessoal contratado pelas empresas de 

recrutamento, resta afastada a figura da intermediação, 

considerando-se a mão-de-obra empregada na prestação do serviço 

contratado como custo do serviço, despesa não dedutível da base de 

cálculo do ISS.  

(...) 

7. Nesse diapasão, o enquadramento legal tributário faz mister o exame 

das circunstâncias fáticas do trabalho prestado, delineadas pela 

instância ordinária, para que se possa concluir pela forma de tributação. 

8. In casu, na própria petição inicial, a empresa recorrida procede ao seu 

enquadramento legal, in verbis: 

"Como demonstra seu contrato social (documento anexo), a Impetrante 

tem como objetivo societário a locação de mão-de-obra temporária, na 

forma da Lei nº 6.019/74. 

Em contraprestação a essa terceirização, conforme cópia exemplificativa 

de contrato em anexo (documento anexo), as empresas contratantes ou 

tomadoras de seus serviços realizam o pagamento da remuneração do 

trabalhador terceirizado e o pagamento do spread da Impetrante, qual seja, 

a chamada taxa de administração, conforme cópia exemplificativa de nota 

fiscal em anexo (documento anexo). 

Entretanto, por inconveniência contábil e exigência ilegal do Fisco, está 

"autorizada" a somente emitir uma nota fiscal para receber os seus serviços, 

onde a taxa de administração, despesas e remuneração do terceirizado são 

pagas de forma conjunta." 

9. O Tribunal a quo, a seu turno, assentou que: 

"Para melhor esclarecer a questão faz-se necessário definir a relação 

jurídica e as partes envolvidas.  

11. Verifica-se, pois, que existe a empresa tomadora do serviço de mão-

de-obra, a empresa prestadora agenciadora do serviço de mão-de-

obra e o trabalhador que irá prestar o serviço. 

12. Em decorrência disso, existe também um contrato entre a empresa 

tomadora do serviço e a empresa agenciadora, bem como entre a 

empresa agenciadora e trabalhador. Nesse sentido, a empresa 

agenciadora, no caso a apelada, irá determinar ao trabalhador que 

execute um determinado trabalho, sendo que ele será remunerado pela 

execução da tarefa. Dessa forma, a empresa agenciadora de mão-de-

obra recebe a taxa de administração e o reembolso do valor 

concernente à remuneração do trabalhador, da empresa tomadora do 

serviço. 

13. Assim, o único serviço que a empresa agenciadora de mão-de-obra 

presta é o de indicar uma pessoa (trabalhador) para a execução do 
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trabalho e a remuneração bruta é o pagamento que recebe (taxa de 

administração)." 

10. Com efeito, verifica-se que o Tribunal incorreu em inegável equívoco 

hermenêutico, porquanto atribuiu, à empresa agenciadora de mão-de-obra 

temporária regida pela Lei 6.019/74, a condição de intermediadora de mão-

de-obra, quando a referida lei estabelece, in verbis: 

(...) 

11. Destarte, a empresa recorrida encarta prestações de serviços tendentes 

ao pagamento de salários, previdência social e demais encargos 

trabalhistas, sendo, portanto, devida a incidência do ISS sobre a prestação 

de serviços, e não apenas sobre a taxa de agenciamento. 

12. Recurso especial do Município provido, reconhecendo-se a 

incidência do ISS sobre a taxa de agenciamento e as importâncias 

voltadas para o pagamento dos salários e encargos sociais dos 

trabalhadores contratados pelas prestadoras de serviços de 

fornecimento de mão-de-obra temporária (Lei 6.019/74). Acórdão 

submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. 

(STJ, REsp 1.138.205/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 

09/12/2009, DJe 01/02/2010, grifo nosso). 

 

 É interessante observar que a definição da possibilidade ou não da consideração 

desses valores como meros ingressos e, consequentemente, da sua não inclusão na base de 

cálculo do ISS depende inteiramente da análise do fato jurídico realizado pela empresa 

prestadora do serviço: caso se trate de mero agenciamento de mão-de-obra, é essa a 

materialidade que poderá ser tributada por meio do ISS, que atingirá apenas o valor da taxa 

de agenciamento recebida por aquela empresa. Diferentemente, se o serviço prestado 

envolver o trabalho de empregados da própria empresa, a totalidade da receita recebida para 

remunerar esse serviço específico estará sujeita à incidência do imposto municipal. 

 A ementa do julgamento proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça na análise do Recurso Especial n.º 411.580/SP319 apresenta bem os limites para essa 

                                                           
319 Ementa: “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. 

EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA 

TEMPORÁRIA. 

1. A empresa que agencia mão-de-obra temporária age como intermediária entre o contratante da mão-de-

obra e o terceiro que é colocado no mercado de trabalho 

2. A intermediação implica o preço do serviço que é a comissão, base de cálculo do fato gerador consistente 

nessas "intermediações".  

3. O implemento do tributo em face da remuneração efetivamente percebida conspira em prol dos 

princípios da legalidade, justiça tributária e capacidade contributiva. 

4. O ISS incide, apenas, sobre a taxa de agenciamento, que é o preço do serviço pago ao agenciador, sua 

comissão e sua receita, excluídas as importâncias voltadas para o pagamento dos salários e encargos sociais 

dos trabalhadores. Distinção de valores pertencentes a terceiros (os empregados) e despesas, que 

pressupõem o reembolso. Distinção necessária entre receita e entrada par fins financeiro-tributários. 

Precedentes do E STJ acerca da distinção. 

5. A equalização, para fins de tributação, entre o preço do serviço e a comissão induz à uma exação excessiva, 

lindeira à vedação ao confisco. 

3. Recurso especial provido”. (STJ, REsp 411.580/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 08/10/2002, 

DJ 16/10/2002, grifo nosso). 
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diferenciação entre o recebimento de valores que serão repassados a terceiras pessoas que 

não têm vínculo empregatício com a empresa agenciadora da mão-de-obra daqueles valores 

que são recebidos pela empresa prestadora de determinado serviço e são utilizados para 

custear os salários dos seus empregados. É interessante observar o destaque dado aos 

princípios constitucional da capacidade contributiva e do não confisco na busca pela 

definição da base de cálculo que mensure apenas a riqueza auferida pelo prestador do serviço 

tributável por meio do ISS.  

 Se o valor que a empresa agenciadora de mão-de-obra recebe do tomador do seu 

serviço para remunerar a atividade realizada pelas pessoas que efetivamente prestaram o 

serviço contratado apenas transita temporariamente pelo seu caixa, não demonstra riqueza 

nova desse prestador de serviço. Como consequência, caso esse valor seja acrescido na base 

de cálculo do ISS incidente sobre o serviço de agenciamento, esse imposto estará atingindo 

capacidade contributiva não demonstrada por esse prestador, o que trará efeito confiscatório 

para o seu patrimônio. 

 O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo possui também inúmeros julgamentos 

nesse mesmo sentido, dos quais se destaca aquele proferido na análise da Apelação n.º 

9185187-55.2005.8.26.0000320. Nesse julgamento, ressaltou-se a necessidade de a empresa 

prestadora de serviço levar ao Judiciário as provas de que sua atividade se restringe ao 

agenciamento de mão-de-obra para que seja caracterizada a materialidade tributável apenas 

na extensão do valor da taxa de agenciamento. 

 No caso em questão, a maioria dos julgadores decidiu pela impossibilidade de 

dedução dos salários dos trabalhadores e dos encargos trabalhistas em razão da falta de 

produção de provas suficientes, por parte da empresa prestadora do serviço, de que atua 

apenas como intermediária de mão-de-obra. Além disso, o próprio contrato social da 

mencionada empresa previa como objeto a prestação de serviços de segurança e vigilância 

                                                           
320 Ementa: “ISS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA. MÃO DE OBRA. BASE DE 

CÁLCULO. 

- Mandado de segurança. Apelação. 

IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE: sentença que julga extinta a ação sem julgamento do mérito. 

Impossibilidade. Edição de lei, pelo Município, instituindo o ISS e definindo como parte integrante da base 

de cálculo do imposto o valor dos serviços, acrescidos dos encargos trabalhistas. Lei apta a gerar efeitos 

concretos. Interesse de agir configurado. Ação que possui caráter preventivo. 

JULGAMENTO DO MÉRITO: possibilidade. Aplicação do art. 515, §3º, do CPC. 

- Base de cálculo que é o valor bruto auferido. Ausência de comprovação, pela impetrante, de que age 

como mera intermediadora. 

Recurso que se conhece para, no mérito, negar-lhe provimento”. (TJ/SP – Apelação n.º 9185187-

55.2005.8.26.0000, 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. 

Designado Des. Marino Neto, j. 30/06/2011, grifo nosso) 
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armada e desarmada a estabelecimentos financeiros e outros estabelecimentos, o que é 

repetido no contrato de prestação de serviço estabelecido com a empresa tomadora do 

serviço em questão. 

 É interessante ainda mencionar trecho do voto do relator vencido no julgamento 

acima mencionado, o Desembargador José Gonçalves Rostey321, no qual está bem delimitada 

a distinção entre valores de receita de serviço e valores recebidos como mero ingresso 

financeiro na prestação de serviço de agenciamento de mão-de-obra. É importante observar 

que o entendimento veiculado nesse voto vencido quanto à diferenciação entre os valores 

que podem ser considerados como receita daqueles que são meros ingressos é o mesmo 

adotado pelo resto da Câmara julgadora do mencionado recurso de apelação, que se alinha 

ao entendimento também adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, acima mencionado. A 

divergência que levou a esse voto vencido decorre apenas do entendimento sobre a existência 

ou não, nos autos, de prova suficiente para a caracterização ou não da prestação de serviço 

de agenciamento. 

                                                           
321 Trecho do voto em que se destaca a diferença entre receita de serviço e meros reembolsos de despesas: 

“(...) O recurso comporta acolhimento, pois, realmente, não se pode incluir no preço de serviço as parcelas que 

a apelante recebe da empresa tomadora dos serviços a título de salários e encargos sociais relativos aos 

trabalhadores cedidos a terceiros, porque a empresa que agencia mão-de-obra age como mera 

intermediária entre o terceiro que é colocado no mercado de trabalho e o contratante da mão-de-obra, 

sendo que essa intermediação tem como preço do serviço a comissão que recebe pelo agenciamento.” 

(TJ/SP, Inteiro Teor da Apelação n.º 9185187-55.2005.8.26.0000, 14ª Câmara de Direito Público 

do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Designado Des. Marino Neto, j. 30/06/2011, p. 9, grifo 

nosso). 
E continua: 

“(...) ‘É que, não obstante a previsão no sentido de que o preço do serviço é a base de cálculo do ISS, a 

doutrina sempre fez a distinção entre a efetiva base de cálculo a ser submetida ao imposto e outras 

parcelas por vezes confundidas com o preço do serviço. Este é o caso do reembolso de despesas e das 

receitas de terceiro, que não estariam sujeitas à incidência do imposto. 

Por conseguinte, não é a totalidade da receita bruta auferida pelo prestador de serviços que deve figurar como 

base de cálculo. Acaso assim fosse, certamente chegar-se-ia ao equívoco de o ISS, muitas vezes, possuir a 

mesma base de cálculo da COFINS. 

Assim, há que se considerar que os valores que simplesmente transitam pelo caixa da sociedade 

prestadora de serviços, sem se incorporarem ao patrimônio dela não mensuram, jurídica e 

economicamente, o esforço humano, sendo, portanto, inintributável e, entendimento contrário levaria 

à extrapolação da competência municipal, bem como da violação ao princípio da capacidade 

contributiva. (..).’ 

Tratando-se, pois, de empresa de recrutamento e seleção de mão de obra, a incidência do imposto deve dar-

se apenas sobre a remuneração cobrada para tal fim, dela devendo ser excluídos os valores que dizem respeito 

a reembolso de valores relativos a salários e encargos pagos aos respectivos trabalhadores, pois não 

correspondem ao preço do serviço, mas, sim, a despesas assumidas no contrato pela tomadora dos serviços, 

e que lhe são, como já dito, reembolsadas. 

Dessa feita, não pode a base de cálculo ser constituída por valores alheios à efetiva remuneração da 

prestadora do serviço”. (TJ/SP, Inteiro Teor da Apelação n.º 9185187-55.2005.8.26.0000, 14ª Câmara de 

Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Designado Des. Marino Neto, j. 30/06/2011, p. 10, 

grifo nosso). 
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 Esse entendimento reiteradamente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça levou à 

recente edição da súmula n.º 524, nos seguintes termos: 

 

No tocante à base de cálculo, o ISSQN incide apenas sobre a taxa de 

agenciamento quando o serviço prestado por sociedade empresária de 

trabalho temporário for de intermediação, devendo, entretanto, 

englobar também os valores dos salários e encargos sociais dos 

trabalhadores por ela contratados nas hipóteses de fornecimento de 

mão de obra.  

(STJ, Súmula n.º 524, Primeira Seção, j. 22/04/2015, DJe 27/04/2015, grifo 

nosso). 

 

 É importante ressaltar aqui o entendimento que se adota neste trabalho no sentido de 

que os mesmos argumentos que justificam a incidência do ISS apenas sobre o valor da taxa 

de agenciamento cobrada pela empresa prestadora do serviço de agenciamento de mão-de-

obra devem ser adotados na delimitação da base de cálculo do imposto sobre serviços 

incidente sobre qualquer tipo de atividade de agenciamento, especialmente aquelas previstas 

no grupo 10 da lista anexa à Lei Complementar n.º 116/2003322. Sempre que a empresa 

exercer o papel de intermediar algum outro tipo de negociação (como seguros ou contratos 

de arrendamento mercantil, por exemplo), a receita de serviço que receberá será apenas 

aquela destinada a custear essa intermediação, ainda que também receba temporariamente 

ingressos destinados ao custeio da atividade agenciada. Sendo assim, apenas aquela receita 

é que decorre da materialidade tributável por meio do ISS (o agenciamento) e, como tal, 

deve ser a única considerada na composição da base de cálculo desse imposto. 

 

 

                                                           
322 Lei Complementar n.º 116/2003. Lista anexa – grupo 10 – Serviços de intermediação e congêneres. 

10.01 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos 

de saúde e de planos de previdência privada. 

10.02 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos 

quaisquer. 

10.03 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou 

literária. 

10.04 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing), de 

franquia (franchising) e de faturização (factoring). 

10.05 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros 

itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer 

meios. 

10.06 – Agenciamento marítimo. 

10.07 – Agenciamento de notícias. 

10.08 – Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer 

meios. 

10.09 – Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 

10.10 – Distribuição de bens de terceiros. 
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3.2.3. Os valores de outros negócios jurídicos relacionados ao serviço contratado 

 

 Por fim e seguindo também a mesma linha de raciocínio apresentada no tópico 

anterior, é importante considerar ainda aquelas prestações de serviços que envolvem a 

realização de outros negócios jurídicos que serão custeados por valores recebidos do 

tomador. Resta definir se esses valores devem ser classificados como receitas de prestação 

de serviços e, como tais, sujeitas à incidência do ISS, como mero ingresso ou como 

reembolso pela antecipação dos custos feita pelo prestador. 

 Novamente, se faz necessário verificar se a realização do negócio jurídico em questão 

é necessária e inerente à prestação daquele serviço de uma forma geral ou se é única e 

exclusivamente decorrente das particularidades que devem ser atendidas na prestação do 

serviço específico para certo tomador que a contratou. Caso decorra da própria natureza do 

serviço prestado, será uma despesa própria do prestador e, como tal, deverá ser custeado pela 

receita de serviços auferida por ele.  

 Os negócios jurídicos celebrados pelo prestador de serviços para viabilizar a 

manutenção da sua própria atividade fazem parte desse caso. Considere-se, por exemplo, 

que uma empresa prestadora de serviço de publicidade tenha contratado uma empresa para 

prestar serviços de limpeza no espaço físico do seu estabelecimento prestador de serviço. O 

valor que será pago pela prestação desse serviço de limpeza será verdadeiro custo da 

prestação do serviço pela empresa de publicidade, tendo em vista que não é possível 

mensurar o quanto desse serviço de limpeza é utilizado na prestação de cada serviço de 

publicidade pela empresa beneficiária desse serviço. Sendo assim, o valor desse negócio 

jurídico realizado entre a empresa de publicidade e a empresa de limpeza não pode ser 

desconsiderado na apuração da base de cálculo do ISS incidente sobre a prestação do serviço 

de publicidade que a primeira realizar em benefício de qualquer tomador. 

 Por outro lado, se for verificada a realização de um negócio jurídico que se faz 

necessário apenas para atender às particularidades do serviço contratado por certo tomador, 

sendo possível quantificar o seu valor e identificá-la como uma despesa específica daquela 

prestação de serviço, será essa uma despesa própria do tomador. Como tal, se o prestador 

antecipar o seu pagamento antes da conclusão do serviço, receberá do tomador o valor 

referente a esse negócio jurídico na qualidade de reembolso pelos gastos antecipados. Porém, 

se o pagamento do sujeito que realizou esse outro negócio jurídico depender de o prestador 

receber do seu tomador o pagamento pelo serviço prestado, parte desse valor já será recebido 

por aquele prestador com destino certo, que é o repasse para aquele que concretizou o 
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negócio jurídico; nesse caso, esse valor será recebido como mero ingresso pelo prestador. 

Independentemente da antecipação ou não desse pagamento, em nenhum dos casos o valor 

destinado ao custeio desse negócio jurídico poderá compor a base de cálculo do ISS a ser 

recolhido pelo prestador, tendo em vista que não remunera a execução do seu serviço. 

 Considere-se, por exemplo, a contratação da prestação de um serviço de publicidade 

em mídia impressa por uma determinada empresa prestadora desse tipo de serviço que, por 

sua vez, contrata outra empresa especializada em realizar a parte gráfica de impressão da 

propaganda contratada. Nesse caso, esse segundo negócio jurídico realizado entre o 

prestador inicialmente contratado pelo tomador e o segundo prestador de serviço, que foi 

contratado pelo primeiro, é necessário para que o serviço de publicidade em mídia impressa 

possa ser realizado da forma como contratada pelo tomador inicial. Se a empresa de 

publicidade antecipar o pagamento da contratação desse serviço gráfico, o valor que receberá 

do seu tomador deve ser tratado como reembolso de despesas; porém, caso espere o 

pagamento do tomador para repassar o valor recebido diretamente para a empresa gráfica, 

estará tratando esses valores como meros ingressos. Em ambos os casos, esses valores 

recebidos pela empresa de publicidade, destinados ao custeio do serviço gráfico, não 

constituem verdadeira receita própria da prestadora de serviço de publicidade, o que impõe, 

por consequência, que sejam desconsiderados da base de cálculo utilizada na apuração do 

ISS devido em relação à prestação do serviço de publicidade em mídia impressa. 

 Em síntese, a classificação de uma despesa que o prestador de serviço tiver com a 

realização de outros negócios jurídicos em despesa do prestador, custeada com receita de 

serviço, ou em despesa do tomador, custeada com valores de reembolso, dependerá da 

análise de cada caso concreto e da relação dessa despesa com a atividade-fim executada pelo 

prestador.  

 

 

3.2.4. Ingressos e receitas recebidos pelos prestadores de serviços notariais 

 

 A prestação de serviço notarial é um tipo de prestação de serviço em que fica muito 

clara a diferença entre os valores que são recebidos pelo prestador do serviço como receita 

da atividade realizada por ele em benefício do seu tomador e aqueles que, sendo meros 

ingressos, apenas transitam temporariamente pelo seu caixa. Essa atividade, prevista no item 
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21.01 da lista anexa à Lei Complementar n.º 116/2003323, é prestada por tabeliães e oficiais 

devidamente aprovados em concurso público de provas e títulos324 na forma regulamentada 

pela Lei n.º 8.935/1994. A remuneração pelo seu exercício é feita pelo pagamento de 

emolumentos fixados por meio de legislação do Estado ou do Distrito Federal, conforme 

prescrição da Lei n.º 10.160/2000. 

 No caso do Estado de São Paulo, a lei que regulamentou a cobrança de emolumentos 

a serem cobrados pelos atos praticados pelos tabeliães e oficiais que prestam serviços no 

território desse Estado e que está atualmente em vigor é a lei paulista n.º 11.331/2002. Em 

seu art. 19, inciso I, prescreve que, do valor total dos emolumentos cobrados em razão da 

realização de serviços de notas, de registro de imóveis, de registro de títulos e documentos e 

de registro civil de pessoas jurídicas e de protesto de títulos e outros documentos de dívidas, 

apenas 62,50% (sessenta e dois inteiros e meio por cento) são receitas próprias dos notários 

e dos registradores. Os outros 37,50% (trinta e sete inteiros e meio por cento) são destinados 

a outras finalidades previstas nas alíneas “b” a “e” do mesmo dispositivo legal325, para as 

quais devem ser transferidos pelo próprio tabelião. Já no caso dos emolumentos decorrentes 

da realização de atos privativos do Registro Civil das Pessoas Naturais, 83,3333% (oitenta e 

três inteiros, três mil e trezentos e trinta e três centésimos de milésimos percentuais) são 

receitas dos oficiais registradores, sendo que o valor restante é destinado à contribuição à 

Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, conforme 

prescrição do inciso II do art. 19 da mesma lei estadual paulista. 

 Isso posto, é possível afirmar que, do valor total dos emolumentos recebidos pelos 

tabeliães em razão de cada ato praticado no cartório do qual é titular, apenas aquela parcela 

desses valores que permanece em seu poder para a remuneração da sua atividade é que 

constituem receita decorrente dessa prestação de serviço. Apenas esses valores (equivalentes 

                                                           
323 Lei Complementar n.º 116/2003. Lista anexa – item 21.01. Serviços de registros públicos, cartorários e 

notariais.  
324 Conforme art. 236 da Constituição Federal. 
325 Desses 37,50% que não integram o patrimônio do tabelião: 

- 17,763160% (dezessete inteiros, setecentos e sessenta e três mil, cento e sessenta centésimos de milésimos 

percentuais) são receita do Estado, em decorrência do processamento da arrecadação e respectiva 

fiscalização; 

- 13,157894% (treze inteiros, cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa e quatro centésimos de 

milésimos percentuais) são contribuição à Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça 

do Estado; 

- 3,289473% (três inteiros, duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e setenta e três centésimos de 

milésimos percentuais) são destinados à compensação dos atos gratuitos do registro civil das pessoas naturais 

e à complementação da receita mínima das serventias deficitárias; 

- 3,289473% (três inteiros, duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e setenta e três centésimos de 

milésimos percentuais) são destinados ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, em decorrência 

da fiscalização dos serviços. 
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a 62,50% ou a 83,3333% do valor total dos emolumentos, conforme discriminado acima) se 

incorporam definitivamente ao patrimônio do tabelião como prestador do serviço, pois é ele 

o titular desse tipo de ingresso. Como consequência, é apenas o valor dessa parcela dos 

emolumentos que permanece com o prestador do serviço que poderá ser considerado como 

base para cálculo do ISS incidente sobre a prestação dos serviços notariais. 

 As demais parcelas dos emolumentos recebidos pelos prestadores desse tipo de 

serviço, por serem valores que são destinados por lei ao Estado, à Carteira de Previdência 

das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, à compensação dos atos gratuitos do 

registro civil das pessoas naturais e à complementação da receita mínima das serventias 

deficitárias e ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, em decorrência da 

fiscalização dos serviços, caracterizam-se como meros ingressos para o tabelião que as 

recebe. Considerando-se que a titularidade desses valores não pertence ao tabelião e que eles 

não se incorporam ao seu patrimônio, são ingressos que não podem fazer parte da base de 

cálculo do ISS incidente sobre os serviços notariais. 

 A discriminação objetiva da destinação de cada parcela dos valores totais dos 

emolumentos prescrita pela legislação paulista dificulta qualquer tentativa do fisco 

municipal de alcançar os valores dos meros ingressos recebidos pelos tabeliães por meio da 

tributação do ISS, posto que claramente não constituem receita de serviço. Essa 

discriminação tem sido usada como fundamento em julgamentos recentes proferidos pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o assunto. 

 Entre esses julgamentos, destaca-se a decisão proferida na Apelação n.º 1002649-

83.2014.8.26.0533326, cujo relator, Desembargador Rodrigues de Aguiar, ressaltou em seu 

voto a impossibilidade de a cobrança de ISS atingir os valores recebidos como meros 

ingressos pelo tabelião, sob o fundamento de que tal tributação violaria a própria capacidade 

contributiva do prestador do serviço, haja vista que não se trata de riqueza produzida por 

meio da prestação de serviços notariais327. 

                                                           
326 Ementa: “REEXAME, APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO – AÇÃO ORDINÁRIA – ISS de 2004 2006 

– Município de Santa Bárbara D'Oeste – Serviços de cartórios registrais e notariais: 1) Reexame necessário 

– Conhecido de ofício, pois cuida-se de causa com valor superior a 60 salários mínimos; 2) Base de cálculo 

– Exclusão do valor repassado ao Estado, TJSP, IPESP e SINOREG – Cabimento, pois não constitui 

receita auferida pelo titular do Cartório – Precedentes desta Corte; 3) Honorários advocatícios – 

Configurada a sucumbência recíproca, devem ser fixados conforme artigo 21 do CPC – Valor em 50.000,00 

distribuídos e compensados recíproca e proporcionalmente, realçando que o valor da causa é de R$ 

2.513.326,93 – APELO DO AUTOR PROVIDO para o fim do item 3 e IMPROVIDOS OS DEMAIS 

RECURSOS”. (TJ/SP, Apelação n.º 1002649-83.2014.8.26.0533, Rel. Des. Rodrigues de Aguiar, 15ª 

Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25/08/2015, grifo nosso). 
327 Trecho do voto do relator: 
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 Portanto, todas as parcelas dos emolumentos que o prestador do serviço notarial 

receber, mas for obrigado a destinar para outros fundos ou finalidades específicas, cumprem 

os dois requisitos propostos328 para serem caracterizados como meros ingressos: (i) o 

tabelião não tem a titularidade desses valores, (ii) que não ingressam de forma definitiva no 

seu patrimônio. Sendo assim, apenas aquela parcela de valores que permanece com o 

tabelião pode ser caracterizada como receita de prestação de serviço e, como tal, compor a 

base de cálculo do ISS incidente sobre aquele serviço. 

 

 

3.2.5. Ingressos e receitas recebidos pelas operadoras de planos de saúde 

 

 A definição da base de cálculo do ISS incidente sobre a prestação de serviço de 

planos de saúde, previstos nos itens 4.22 e 4.23 da lista anexa à Lei Complementar n.º 

116/2003329, tem gerado muitos questionamentos em órgãos administrativos e judiciais. 

Sabendo-se que grande parte do valor que as empresas operadoras de planos de saúde 

recebem dos seus usuários é destinada ao pagamento dos profissionais de saúde, às clínicas 

                                                           
“(...) Conforme já relatado, alega a Municipalidade que não haveria lei que autorize a exclusão da base de 

cálculo do ISS do valor destinado ao Estado, TJSP, IPESP e SINOREG. Realça que não poderia o Judiciário 

servir-se de equidade para dispensar o pagamento de tributo (CTN, art. 108, § 2º). Invoca, outrossim, 

precedentes do TJRS e do c. STJ (REsp. 1187464) em favor de sua alegação. Pede, pois, a improcedência 

total da ação. 

Improcedem tais alegações.  

No que diz respeito à incidência de ISS sobre o valor repassado ao Estado, TJSP, IPESP e SINOREG, 

a r. sentença não merece reforma. 

É que aludido valor não se destina ao titular da Serventia Extrajudicial. 

Com efeito, conforme a Lei Estadual 11.331/2002, arts. 1º a 3º e 19, do valor pago pelo usuário do serviço 

registral e notarial, 37,5% não ficam em mãos do titular do Cartório, pois: 17,763160% cabem ao Estado; 

13,157894% ao IPESP; 3,289473% ao SINOREG e 3,289473% ao TJSP. 

Assim, 62,5% do valor arrecadado pelo Cartório pela prestação de serviço notarial/registral seriam 

destinados ao seu titular, de modo que, para efeito de incidência de ISS, esse seria o preço do serviço e 

a base de cálculo legitimamente tributável, o que encontra fundamento no art. 7º da LC 116/2003 e 

respectivo da LM 054/2009. 

(...) 

Posto isso, a ausência de lei especifica autorizadora da dedução acima combatida pela Municipalidade, não 

impede que o Poder Judiciário determine a dedução pretendida pelo contribuinte. 

Note-se que, diversamente do alegado pelo Município, a r. sentença não teria violado o art. 108, § 2º, CTN, 

que veda a utilização de equidade para a dispensa do pagamento de tributo devido. 

De fato, o que houve, foi a redução do tributo baseada na constatação de uma exigência ilegítima e 

desarrazoada, e não dispensa de pagamento de tributo”. ((TJ/SP, Inteiro Teor da Apelação n.º 1002649-

83.2014.8.26.0533, Rel. Des. Rodrigues de Aguiar, 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, j. 25/08/2015, p. 4-6, grifo nosso). 
328 Critérios descritos na parte inicial da seção 3.2 desta parte II do trabalho. 
329 Lei Complementar n.º 116/2003. Lista anexa – item 4.22 – Planos de medicina de grupo ou individual e 

convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. 

4.23 – Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, 

cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário. 
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médicas, aos laboratórios e aos hospitais que atendem esses usuários, a questão que se coloca 

é se todo o valor recebido mensalmente por aquelas empresas dos seus usuários deve servir 

de base para o cálculo do valor do ISS incidente sobre essa atividade ou se esse imposto deve 

ser calculado apenas sobre o valor que permanece com a operadora como remuneração pela 

administração do plano de saúde. 

 Conforme os critérios propostos anteriormente para a diferenciação entre receita de 

prestação de serviço e meros ingressos recebidos pelo prestador, apenas aqueles valores cuja 

titularidade for do prestador do serviço e que integrarem o seu patrimônio de forma definitiva 

é que poderão ser considerados como preço cobrado pela prestação do serviço e, como tais, 

constituírem a base de cálculo do ISS incidente sobre tal prestação. Sendo assim, no caso 

das operadoras de planos de saúde, apenas os valores que permanecem com elas para 

remunerar o serviço de administração do plano é que podem ser considerados como receitas 

auferidas por essas prestadoras de serviço. Significa dizer que não é possível que o ISS 

incidente sobre a prestação de serviço de plano de saúde seja calculado também sobre valores 

que a operadora recebe dos usuários do plano apenas de forma temporária, pois é obrigada 

a repassá-los aos profissionais médicos, às clínicas médicas, aos laboratórios e aos hospitais 

para custear as atividades realizadas por eles em benefício daqueles mesmos usuários, haja 

vista que se caracterizam como meros ingressos para essa prestadora de serviços.  

 Nos julgamentos feitos sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido 

os valores pagos à operadora como meros ingressos, como se pode observar no exemplo da 

decisão proferida nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n.º 227.293/RJ330. Os 

extensos debates realizados pelos Ministros que compunham a Primeira Turma do STJ na 

época daquele julgamento revelam posições divergentes baseadas em argumentos 

conflitantes no sentido de permitir ou não o desconto dos valores dos repasses feitos a 

terceiros da base de cálculo do ISS das operadoras. A riqueza desses argumentos justifica a 

transcrição de partes de alguns desses votos, iniciando-se por alguns trechos do voto-vista 

proferido pelo Ministro Francisco Falcão, relator para o acórdão do mencionado recurso: 

                                                           
330 Ementa: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. ISS. BI-

TRIBUTAÇÃO. 

I - Nas operações decorrentes de contrato de seguro-saúde, o ISS não deve ser tributado com base no 

valor bruto entregue à empresa que intermedeia a transação, mas sim pela comissão, ou seja, pela 

receita auferida sobre a diferença entre o valor recebido pelo contratante e o que é repassado para os 

terceiros, efetivamente prestadores dos serviços. 

II - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para conhecer do recurso especial e dar-

lhe parcial provimento, a fim de permitir à empresa-recorrente a dedução dos valores correspondentes 

aos repasses entregues aos terceiros prestadores de serviço”. (STJ, EDcl no REsp 227.293/RJ, Rel. Min. 

José Delgado, Rel. p/ Acórdão Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 09/08/2005, DJe 19/09/2005, grifo 

nosso). 
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(...) Assim, sendo a atividade da recorrente definida como fator gerador do 

ISS, não obstante a inegável natureza de intermediação por ela 

desenvolvida, resta indagar sobre a ocorrência da bitributação sustentada 

no apelo nobre. 

Neste particular, entendo que a tese da recorrente, ora embargante, merece 

acolhida. 

Na hipótese dos autos as operações aptas a ensejar a cobrança de ISS 

são divididas em duas etapas, sendo a primeira a contratação e 

recebimento pela empresa dos valores contratados pelo segurado, e a 

segunda a efetivação da prestação de serviços propriamente ditos na 

ocorrência de sinistro. 

Ao impor a cobrança do ISS tendo como base o valor pago pelo segurado 

e igualmente os valores recebidos pelos profissionais da saúde, hospitais e 

laboratórios, a Fazenda Municipal estará impondo sobre uma mesma base 

imponível uma dupla tributação. 

Nesse passo, faz-se necessária a exclusão dos valores que foram 

repassados pela empresa de seguro-saúde aos terceiros acima 

referidos, garantindo que a base de cálculo reflita a parte que ficou 

como receita para a recorrente. 

Observe que tal situação não irá gerar para o Município qualquer prejuízo, 

uma vez que a quantia não tributada em desfavor da seguradora será 

incluída quando do cálculo do ISS devido pelos profissionais da saúde, 

hospitais e laboratórios. 

(...) 

Assim, pedindo vênia aos posicionamentos contrários, ACOLHO os 

embargos de declaração, com efeitos modificativos, para conhecer do 

recurso especial e dar-lhe parcial provimento, a fim de permitir à 

empresa-recorrente a dedução dos valores correspondentes aos 

repasses entregues aos terceiros prestadores de serviço. (STJ, Inteiro 

Teor do EDcl no REsp 227.293/RJ, Rel. Min. José Delgado, Rel. p/ 

Acórdão Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 09/08/2005, DJe 

19/09/2005, p. 24, grifo nosso). 

 

 Seguindo o mesmo entendimento adotado pelo Ministro Francisco Falcão, o então 

Ministro do STJ Teori Albino Zavascki também atesta a existência de dois momentos 

distintos em que se configuram prestações de serviços diferentes, cujos valores não podem 

ser confundidos no momento da apuração da base de cálculo do ISS incidentes sobre o 

serviço de planos de saúde: (i) o serviço de administração do plano de saúde, prestado pela 

operadora do plano e remunerado pela taxa de administração, única receita que compõe a 

base de cálculo do ISS incidente sobre essa materialidade; e (ii) a prestação dos serviços 

médicos, clínicos, laboratoriais ou hospitalares aos usuários do plano, remunerados pela 

operadora por meio do repasse do valor recebido do usuário com o pagamento da 

mensalidade do plano, valores esses que se sujeitam, então, ao cálculo do ISS incidente sobre 

cada um desses serviços prestados e que serão devidos pelos respectivos prestadores desses 

serviços. 
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(...) Para fixação exata do que seja o serviço prestado embargante 

(Golden Cross), é necessário ter em mente — a exemplo, mutatis 

mutandis, do que ocorre com as sociedades cooperativas antes 

referidas — as duas etapas em que se desdobra o contrato 

celebrado entre o consumidor e essa empresa: primeira, a 

contratação do plano de saúde, de modo a viabilizar o acesso aos 

serviços médicos, clínicos, hospitalares, laboratoriais, etc. a 

serem prestados pela rede de profissionais e de estabelecimentos 

junto a ela credenciados; segunda, que pode ou não ocorrer, a 

utilização efetiva desses serviços de saúde, executados pelos 

terceiros credenciados. Do ponto de vista prático, a prestação do 

serviço médico em favor do titular do plano (fato gerador do tributo) 

é formada, assim, de dois conjuntos de atividades indissociáveis, 

mas desenvolvidas por pessoas distintas e em diferentes momentos. 

Uma, desenvolvida diretamente pela embargante, consistente da 

organização das atividades indispensáveis à colocação dos 

serviços de saúde à disposição do beneficiário, mediante a 

realização dos serviços de seleção e de credenciamento dos 

profissionais e estabelecimentos, a elaboração e comercialização 

das várias modalidades de planos, a cobrança das mensalidades, 

o repasse dos valores aos profissionais de saúde, etc. E a outra, a 

cargo da rede de estabelecimentos e de profissionais 

credenciados, consistente do atendimento médico propriamente 

dito ao titular do plano. 

A despeito da nítida distinção entre as duas etapas da prestação dos 

serviços contratados, ambos são remunerados conjunta e 

exclusivamente pelo valor da mensalidade paga pelo titular do 

plano à Golden Cross. Há que distinguir, portanto, nesse montante, 

a parcela destinada a contraprestar as atividades realizadas pela 

empresa gestora do plano de saúde daquela direcionada à 

retribuição do atendimento médico propriamente dito. Isso 

porque, sendo os serviços médicos tributados pelo ISS, como é 

incontroverso, quando de sua efetiva prestação pelos profissionais e 

estabelecimentos de saúde, o recolhimento do tributo a esse título 

também pela Golden Cross configuraria bitributação desses serviços 

— tendo em vista, reitere-se, que sua remuneração é feita 

exclusivamente com os recursos das mensalidades. Admitir-se o 

pagamento do ISS (a) pela gestora dos planos, sobre a totalidade 

dos valores recebidos dos titulares, e (b) pelos profissionais e 

estabelecimentos de saúde, quando da utilização de seus 

serviços, sobre a parcela daquele mesmo montante destinada a 

remunerá-los importaria, sem dúvida, dupla incidência do 

imposto sobre o preço pago por um mesmo serviço. 

Para evitá-la, há de se reconhecer o direito da gestora dos planos de 

recolher o ISS sobre as mensalidades dos planos de saúde, excluídas 

as quantias repassadas aos terceiros credenciados, prestadores do 

atendimento médico. Acompanho, assim, no particular, o voto do 

Min. Francisco Falcão. (STJ, Inteiro Teor do EDcl no REsp 227.293/RJ, 

Rel. Min. José Delgado, Rel. p/ Acórdão Min. Francisco Falcão, Primeira 

Turma, j. 09/08/2005, DJe 19/09/2005, p. 34-35, grifo nosso). 
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 Por fim, ainda é interessante mencionar o voto proferido pelo Ministro Relator José 

Delgado no sentido da impossibilidade de dedução de qualquer valor da base de cálculo do 

ISS incidente sobre os serviços de plano de saúde. Considerando que o caput do art. 7º da 

Lei Complementar n.º 116/2003 prescreve que a base de cálculo do ISS deve ser o “preço 

do serviço”, na opinião do nobre ministro esse imposto deveria incidir sobre a totalidade dos 

valores recebidos pela operadora dos seus usuários, já que não há, naquele dispositivo legal, 

a prescrição de qualquer possibilidade de dedução de valores desse montante para fins de 

apuração do ISS incidente sobre esse tipo de serviço331. 

 Contudo, esse entendimento pela possibilidade de incidência do ISS sobre a 

totalidade dos valores recebidos pela operadora de planos de saúde dos seus usuários 

continua sendo vencido pelos votos da maioria dos Ministros do STJ, que se mostram 

favoráveis à dedução dos valores repassados a terceiras pessoas por essa operadora. Dedução 

essa que faz com que o ISS possa atingir apenas a verdadeira capacidade contributiva 

daquela empresa, manifesta no valor recebido para remunerar a atividade de administração 

do plano de saúde. 

                                                           
331 Observe-se alguns trechos do voto vencido do Ministro Relator: 

“(...) A lei só admite preço do serviço com dedução de parcelas no caso de serviços de construção civil. 

(...) 

Diferentemente não pode ser, em face do princípio da legalidade. 

O DL 406/68, em seu art. 9º, determina: 

"Art. 9º. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço." 

No caso dos autos, a Golden Cross presta um serviço aos seus associados. Estes, por sua vez, pagam-lhe 

valores para que os serviços sejam realizados. Não há como fugir das exigências legais. 

É de salientar, aliás, que o acórdão recorrido não tratou, em nenhuma de suas linhas, dos questionamentos 

aqui abordados. Só estou desenvolvendo-os porque, por encontrar-me vencido quanto ao conhecimento do 

recurso, tenho que me pronunciar sobre o mérito. 

Com a devida vênia, não há como se enquadrar a Golden Cross como praticando ato de intermediação ou de 

agenciamento. Não é essa sua configuração jurídica. Ela é uma prestadora de serviços de saúde, para tanto 

contrata ou credencia médicos. Atua da mesma forma que quaisquer outras empresas de serviços que, para 

atender à clientela, contratam empregados ou os credenciam. Os pagamentos feitos aos médicos credenciados 

são pelos serviços prestados. Duas relações jurídicas existem: a primeira entre o associado e a Golden Cross 

(há uma obrigação de prestação de serviço de saúde); outra entre a Golden Cross e os médicos, seus 

empregados e os credenciados. 

A lei não determina que a base de cálculo seja o resultado líquido das atividades da empresa, como, 

data vênia, estão entendendo os votos até agora manifestados. Não há incidência de ISS sobre o lucro. 

Há sobre o serviço prestado. 

O precedente citado, em voto já proferido, referente às empresas distribuidoras de filmes, data vênia, segue 

a linha de entendimento que desenvolvo. Exige-se o ISS, apenas, é lógico, sobre a respectiva comissão pelos 

serviços prestados, sem quaisquer descontos. É o que afirma o acórdão do Resp 196.187/PE, de minha 

relatoria. 

Em síntese, a empresa paga ISS sobre os serviços prestados para gerenciar o plano de saúde que oferece 

aos seus associados. Os médicos autônomos credenciados pagam, por sua vez, ISS, pelos serviços 

prestados à Golden Cross. São dois fatos geradores distintos. Ocorrem em momentos diferentes e não 

se comunicam. Não haverá pagamento de ISS pelo médico quando for empregado da Golden Cross”. (STJ, 

Inteiro Teor do EDcl no REsp 227.293/RJ, Rel. Min. José Delgado, Rel. p/ Acórdão Min. Francisco Falcão, 

Primeira Turma, j. 09/08/2005, DJe 19/09/2005, p. 54-57, grifo nosso). 
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 O julgamento do Recurso Especial n.º 1.137.234/RS, realizado sob a relatoria do 

Ministro Mauro Campbell Marques, é um exemplo desse tipo de decisão pela possibilidade 

de dedução, da base de cálculo do ISS incidente sobre o serviço de administração do plano 

de saúde, dos valores repassados a profissionais e a estabelecimentos que prestaram serviços 

de saúde332. Todavia, ainda que a decisão da maioria dos Ministros que compunham aquela 

Segunda Turma do STJ tenha sido proferida no sentido entendido como correto neste 

trabalho, não se pode deixar de mencionar o argumento adotados pelo Ministro Herman 

Benjamin na realização do seu voto divergente333: a ideia de que o Imposto sobre Serviços é 

                                                           
332 “RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ISS. EMPRESA GESTORA DE PLANO DE SAÚDE. BASE 

DE CÁLCULO DO TRIBUTO. MENSALIDADE PAGA PELOS ASSOCIADOS EXCLUÍDAS AS 

QUANTIAS REPASSADAS AOS TERCEIROS CREDENCIADOS, PRESTADORES DO 

ATENDIMENTO MÉDICO. 

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, nos serviços de plano de saúde, a base de 

cálculo do ISS é o valor líquido recebido, ou seja, o valor bruto pago pelo associado deduzidos os 

pagamentos efetuados aos profissionais credenciados, pois, em relação aos serviços prestados por esses 

profissionais, há a incidência do tributo, de modo que a nova incidência sobre o valor destinado a 

remunerar tais serviços caracteriza-se como dupla incidência do ISS sobre o preço pago por um mesmo 

serviço. Assim, o valor repassado aos profissionais credenciados deve ser excluído da base de cálculo 

do tributo devido pela empresa gestora. Precedentes: AgRg no Ag 1.288.850/ES, 1ª Turma Rel. Ministro 

Hamilton Carvalhido, DJe 6.12.2010; REsp 783.022/MG, 1ª Turma, Rel. Ministra Denise Arruda, DJe 

16.3.2009; REsp 1.041.127/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.12.2008; EDcl no REsp 227.293/RJ, 

1ª Turma, Rel. p/ acórdão Ministro Francisco Falcão, DJ de 19.9.2005. 

2. Recurso especial não provido”. (STJ, REsp 1.137.234/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, j. 14/06/2011, DJe 13/09/2011, grifo nosso). 
333 Transcreve-se, a seguir, alguns trechos do mencionado voto divergente do Ministro Herman Benjamin: 

“(...) 1. (...) Embora pareça evidente que preço do serviço é aquilo que o prestador cobra do tomador, a 

discussão acaba recaindo exatamente sobre isso, pois os contribuintes alegam que preço, nesse caso, é apenas 

o valor líquido que fica em mãos do contribuinte, ou seja, a diferença entre o montante cobrado e o que é 

repassado a hospitais, laboratórios, médicos etc. 

O debate, portanto, restringe-se ao conceito de "preço", para fins de cobrança do ISS em relação aos serviços 

prestados pelos planos de saúde. (...) 

3. O ISS é tributo cumulativo e, ademais, os serviços prestados pelos planos de saúde não se confundem 

com os serviços prestados por hospitais, médicos, laboratórios etc. 

Ouso dizer que a jurisprudência da Primeira Turma apega-se a uma percepção equivocada a respeito do ISS. 

A tese é de que o imposto Municipal não poderia incidir sobre o plano de saúde e, ao mesmo tempo, 

sobre os serviços prestados por hospitais, laboratórios, médicos etc. 

O entendimento é equivocado porque parte de uma premissa incorreta: a de que o ISS seria um tributo 

não-cumulativo. 

Pelo contrário, o imposto municipal incide cumulativamente sobre todas as fases da cadeia de serviço 

e consumo. 

De fato, diferentemente do ICMS ou do IPI, o constituinte não determinou que o ISS fosse não 

cumulativo. 

É exatamente por isso, diga-se, que as alíquotas do imposto municipal são significativamente mais baixas 

que as dos outros impostos sobre a produção e o consumo. 

Veja-se, por exemplo, que são comuns alíquotas de 25% para o ICMS e superiores a 100% para o IPI, mas o 

ISS é limitado a uma alíquota máxima de apenas 5% (art. 8º da LC 116/2003).  

O legislador sabe que os tributos cumulativos, caso do ISS, significam incidência repetida sobre a mesma 

riqueza. Entretanto, ao privilegiar a eficiência na sistemática de cobrança (tributos cumulativos não exigem 

contabilidade e controles complexos), são compensados os efeitos indesejáveis da cumulatividade com a 

fixação de alíquotas baixas. (...) 

Faço essas comparações para demonstrar que o sistema tributário nacional convive naturalmente com tributos 

cumulativos (ISS, antiga Cofins) e não cumulativos (ICMS, IPI), reservando aos primeiros alíquotas menores, 

sem que isso signifique bis in idem ou algo assim. 
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um tributo cumulativo, em razão da ausência de prescrição constitucional em sentido 

contrário (como ocorre em relação ao ICMS334 e ao IPI335), o que impede qualquer dedução 

                                                           
Fica claro, portanto, que não há problema em o plano de saúde pagar ISS sobre os preços cobrados e 

o hospital recolher ISS sobre os valores que recebe por seu serviço. 

Caso o legislador entendesse que o ISS deveria incidir apenas sobre a renda líquida do plano de saúde, 

teria criado um adicional ao Imposto de Renda em favor dos Municípios. Ademais, jamais teria definido, 

em lei complementar, que a base de cálculo do ISS seria o preço do serviço prestado. 

Como se não bastasse, é preciso salientar que o serviço prestado pelos planos de saúde não se confunde com 

os serviços prestados por hospitais, laboratórios, médicos etc. 

Realmente, há uma clara álea no contrato do serviço de plano de saúde. O preço pago pelo consumidor 

(base de cálculo do ISS) refere-se a uma cobertura que pode ou não vir a ser utilizada. 

Basta imaginar o cliente do plano de saúde que jamais o usa. Ninguém irá defender que não existe incidência 

do ISS, pois o serviço está sendo prestado, por meio da disponibilização da rede de atendimento. 

Totalmente diferente é o serviço prestado por hospitais, laboratórios, médicos etc. Inexiste, nesses casos, álea 

ou pagamento de preço pela disponibilidade. Somente quando há efetivo atendimento é que existe prestação 

de serviço e, portanto, incidência do ISS, independentemente de quem paga o preço (usuário ou plano de 

saúde, com ou sem restituição, sendo irrelevante, inclusive, o adimplemento). 

A base de cálculo, repito, é o preço do serviço, ou seja, aquilo que o consumidor paga por ele. Nada 

mais, nada menos. 

3. Preço do serviço (base de cálculo) é o valor pago pelo consumidor. (...) 

Todo o debate, repito, refere-se ao conceito de "preço", no caso dos planos de saúde. 

Parece-me, com todo o respeito, um debate forçado, em que se busca distorcer um conceito evidente 

para que se encaixe em determinada pretensão. 

Isso porque "preço" não é um instituto do Direito Tributário, mas simples conceito do dia-a-dia 

adotado pelo legislador para a quantificação da obrigação exacional. 

Preço, conforme o Aurélio, é a "quantidade de dinheiro necessária para comprar uma unidade de mercadoria 

ou serviço" 

No Houaiss, encontramos conceito semelhante, sendo preço a "quantidade monetária equivalente a uma 

mercadoria, determinada em função de sua capacidade de ser negociada no mercado". 

Qual o preço do serviço prestado pelo plano de saúde? 

Ora, qualquer pessoa que tenha um sabe a resposta: é o valor da mensalidade! Nada mais, nada menos! 

Como seria possível afirmar que o preço do serviço de plano de saúde não é o que o usuário paga, mas sim o 

resultado de uma complexa contabilidade empresarial, em que as despesas da empresa com pagamentos ou 

restituições são abatidas de sua receita operacional? 

Pois é isso que pretendem os contribuintes! Distorcer o conceito auto-evidente de "preço" para equipará-lo à 

receita líquida da empresa. 

Adotando-se essa tese, teríamos, provavelmente, o único preço do mercado que não é conhecido por quem 

paga, o que, com a devida vênia, é absurdo. 

Ora, se a cobrança do ISS sobre o preço do plano de saúde é considerada excessiva, é preciso alterar a lei, 

para que se permita esse ou aquele abatimento. Não é possível, por construção jurisprudencial, simplesmente 

descartar o conceito de "preço", adotado pela lei complementar, para afirmar que o imposto incide sobre 

receita líquida. (...)”. (STJ, REsp 1.137.234/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 

14/06/2011, DJe 13/09/2011, p. 10-15, grifo nosso). 
334 Constituição Federal. Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) (...) 

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; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)  

(...) 

§2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, 

de 1993) 

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de 

mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado 

ou pelo Distrito Federal; (...) 
335 Constituição Federal. Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: (...) 

IV - produtos industrializados; 

(...) 

§3º O imposto previsto no inciso IV: 
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do preço do serviço na apuração da sua base de cálculo. Considerando-se que o valor pago 

pelo usuário à administradora do plano de saúde é o “preço do plano de saúde”, esse valor 

deve ser considerado como preço desse serviço e sobre essa totalidade deve ser calculado o 

ISS devido por aquela operadora. 

 Observe-se que se trata de argumento puramente econômico, que considera, para fins 

da delimitação da base de cálculo do ISS, apenas o montante de valores recebidos pela 

operadora do plano de saúde como prestadora de serviço, sem se preocupar com a análise da 

verdadeira natureza jurídica de cada um desses valores. Além disso, o uso do argumento de 

que o ISS deve ser um imposto cumulativo fere completamente os princípios da capacidade 

contributiva e do não-confisco, posto que permitiria a tributação do mesmo valor destinado 

ao custeio de uma mesma prestação de serviço, o que é flagrantemente inconstitucional por 

tributar uma riqueza não produzida pela operadora. 

 Entretanto, deve-se destacar que o Superior Tribunal de Justiça e também o Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo têm seguido o entendimento que discrimina corretamente 

a receita própria de prestação do serviço da operadora dos planos de saúde daqueles valores 

que constituem meros ingressos dessa empresa e que somente poderão ser alcançados pela 

cobrança do ISS quando concretizadas as prestações de serviços médicos, clínicos, 

laboratoriais ou hospitalares que por eles serão remuneradas336. Contudo, seguindo ainda o 

argumento de que não há fundamentação legal para a dedução de qualquer valor da base de 

                                                           
(...) 

II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas 

anteriores; (...) 
336 Exemplos de decisões recentes proferidas nesse sentido: 

“Embargos infringentes. Descabida análise acerca da incidência de imposto sobre serviços em relação à 

atividade desempenhada pela recorrente, dado não haver divergência a respeito. Matéria passível de 

apreciação mediante a interposição desse recurso que está limitada à dissonância. Impossibilidade de 

manutenção da respeitável sentença. Inteligência da Súmula 354 do Supremo Tribunal Federal. Assim, 

incidente ISS a propósito de serviços prestados por essa embargante. No que se refere à base de cálculo, se 

considera hipótese de dedução dos valores repassados pela autora a prestadores de serviços médicos, 

sob pena de indevida dupla incidência desse tributo sobre a mesma atividade. Prevalência, portanto, do 

voto vencido proferido pelo insigne revisor, sem desdouro ao respeitável posicionamento da douta maioria. 

Embargos parcialmente acolhidos”. (TJ/SP, Embargos Infringentes n.º 9189344-66.2008.8.26.0000/50000, 

Rel. Des. Encinas Manfré, 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 11/04/2013, 

grifo nosso). 

E 

“AÇÃO ANULATÓRIA – ISS – Exercícios de 1998 e 1999 – Município de Campinas – Gestão de planos 

de saúde – Discussão sobre o critério quantitativo da regra-matriz de incidência do aludido imposto – 

Base de cálculo – Preço pago pelos usuários, descontados os repasses feitos pela operadora aos seus 

credenciados, prestadores dos serviços de saúde – Jurisprudência pacífica do C. STJ – Orientação não 

seguida pelo fisco local – Adoção do faturamento da autora, comprovado nos autos – Descabimento – 

Nulidade da autuação fiscal testilhada – Sentença mantida – Recurso oficial (considerado interposto) e 

apelo da municipalidade improvidos”. (TJ/SP, Apelação n.º 0353730-38.2009.8.26.0000, Rel. Des. Silva 

Russo, 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 08/11/2012, grifo nosso). 
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cálculo do ISS, que deve ser considerada como a integralidade da receita bruta recebida pelo 

prestador do serviço, o Conselho Municipal de Tributos de São Paulo tem decisão recente337 

sobre a impossibilidade de dedução daqueles valores da base de cálculo do imposto 

municipal incidente sobre a atividade realizada pelas operadoras de planos de saúde338. 

Assim, esse órgão de julgamento administrativo considera que todo e qualquer valor 

recebido pelo prestador do serviço do seu tomador deve ser considerado como base de 

cálculo do ISS, o que, como já dito, pode levar a uma tributação inconstitucional, por atingir 

valores que não representam receita de serviço.  

 Conclui-se, assim, conforme já exposto em detalhes anteriormente, que somente 

pode ser considerado como preço cobrado para remuneração do serviço de plano de saúde 

prestado por uma empresa os valores que se destinem à remuneração do exercício dessa 

atividade administrativa, pois são somente eles que integram o patrimônio daquela empresa 

de forma definitiva. Qualquer outro ingresso recebido dessa mesma empresa para ser 

repassado a terceiros envolvidos na prestação de serviços de saúde aos usuários do plano 

não pode compor a base de cálculo do ISS incidente sobre aquela atividade, sob pena de 

                                                           
337 “ISS – PROVADO A EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRESTADOR EM QUATRO 

MUNICÍPIOS, SENDO UM DELES O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – CUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS PARA OUTRO MUNICÍPIO NÃO ELIDE AS 

RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO PARA 

OS FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEU TERRITÓRIO – NÃO HÁ VICIO FORMAL NOS 

AUTOS – PROCEDIMENTO FISCAL DE ACORDO COM A ESTRITA LEGALIDADE – PREFEITURA 

DE SÃO PAULO É COMPETENTE PARA FISCALIZAR TODAS AS EMPRESAS PRESTADORAS DE 

SERVIÇO, EM SEU TERRITÓRIO – SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA CONTÉM, MAS NÃO 

ESTÁ CONTIDO, NAS OBRIGAÇÕES DE FAZER – CARACTERIZADO A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS POR PLANO DE SAÚDE – NÃO É POSSÍVEL CARACTERIZAR PLANO DE SAÚDE 

COMO UMA ESPÉCIE DE SEGURO, UMA VEZ QUE A MEDICINA MODERNA PRIVILEGIA A 

PREVENÇÃO COMO A FORMA DE INTERVENÇÃO MAIS EFICIENTE, FALTA PORTANTO AO 

SERVIÇO A ÁLEA CARACTERÍSTICA DESTE TIPO DE RELAÇÃO JURÍDICA - LEGISLAÇÃO 

TRIBUTÁRIA MUNICIPAL PAULISTANA CORRETAMENTE APLICADA – NÃO OCORREU 

“BIS IN IDEM” NEM BITRIBUTAÇÃO, MAS SIM CUMULATIVIDADE QUE É PERMITIDA 

PARA O ISSQN – NÃO CONHECIDA ALEGAÇÃO DE QUE MULTA É INCONSTITUCIONAL POR 

SER CONFISCATÓRIA - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NEGADO PROVIMENTO”. 

(CMT/SP, Processo Administrativo n. 2009-0.105.503-0, Conselheiro Relator Jefferson Eduardo 

Vasconcelos Santos, 2ª Câmara Julgadora Efetiva, j. 2009, grifo nosso). 
338 Mais esclarecedor é o voto do Conselheiro Relator do PA 2009-0.105.503-0, do qual se reproduz abaixo o 

seguinte trecho: 

“(...) não procede a alegação da recorrente de que somente poderia ser considerada, para a 

incidência do ISS, a diferença entre a receita da operação e as despesas, aí incluídos os valores 

pagos a terceiros, que já recolheram o tributo. Consoante o disposto no § 1° do art. 53 da Lei n° 

6.989/66, com a redação da Lei n° 10.200/86 (e, atualmente, no art. 14 da Lei nº 13.701/2003), a 

base de cálculo do ISS é o preço do serviço, como tal considerada a receita bruta a ele 

correspondente, sem nenhuma dedução, excetuados os descontos ou abatimentos concedidos 

independentemente de qualquer condição. Não havendo qualquer previsão legal de dedução 

para a atividade desenvolvida pela recorrente, aplica-se a regra geral estabelecida; (...)”. 
(CMT/SP, Processo Administrativo n. 2009-0.105.503-0, Conselheiro Relator Jefferson Eduardo 

Vasconcelos Santos, 2ª Câmara Julgadora Efetiva, j. 2009, p. 21, grifo nosso). 
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ocorrer em tributação de riqueza não produzida pela empresa administradora do plano de 

saúde, o que é claramente inconstitucional. 

 

 

3.3. Os descontos concedidos sobre o preço do serviço e a base de cálculo do ISS 

 

 Na realização dos contratos de prestação de serviço, é comum que, em razão de 

diferentes motivos, o prestador do serviço conceda determinado desconto sobre o preço do 

serviço estipulado inicialmente. Por tratarem-se de “deduções” do valor total inicialmente 

fixado, em nenhum momento esses valores são recebidos pelo prestador do serviço que o 

concedeu; por consequência, não podem ser considerados como ingressos, receitas de 

serviços ou reembolsos de despesas, já que nunca ingressam no caixa do prestador. Sendo 

assim, já seria possível afirmar que os valores desses descontos não podem integrar a base 

de cálculo do Imposto sobre Serviços incidente sobre a prestação de serviço em que se 

concedeu o desconto, haja vista que esses descontos não representam qualquer riqueza nova 

produzida pelo prestador com a execução do serviço. 

 Entretanto, a doutrina e a jurisprudência atuais classificam os descontos concedidos 

pelo prestador do serviço de acordo com a fixação ou não de uma condição a ser cumprida 

pelo tomador para que o desconto seja efetivamente considerado. Essa classificação separa 

os descontos em “descontos incondicionados” e “descontos condicionados”. 

 Os descontos incondicionados, como o próprio nome já diz, são os descontos 

concedidos pelos prestadores de serviço no preço inicial que cobrariam pelo serviço 

prestado, sem que exijam o cumprimento de qualquer condição, por parte do tomador desse 

serviço, para que tenham direito a esse desconto. São descontos concedidos de forma 

deliberada, por vontade do próprio prestador do serviço, que abre mão de receber parte do 

valor que inicialmente havia exigido como forma de pagamento do serviço que prestaria.  

 Por conta dessa natureza do desconto incondicionado, sempre que essa vantagem for 

concedida ao tomador pelo prestador do serviço, será certo que esse prestador não receberá 

mais o valor total estipulado como preço do serviço, mas sim o resultado da subtração do 

valor do desconto incondicionado concedido sobre o preço inicial do serviço. O prestador, 

em qualquer hipótese, receberá o preço do serviço já sem o valor do desconto 

incondicionado, pois o valor desse desconto nunca ingressará no caixa do prestador, seja 

como mero ingresso ou como efetiva receita, e menos ainda como reembolso. O valor do 

desconto incondicionado não integrará o verdadeiro preço do serviço e, consequentemente, 
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não poderá ser considerado como base de cálculo do ISS, já que esse valor não será recebido 

efetivamente pelo prestador. 

 Diferente é a sistemática dos descontos condicionados, que, de forma oposta, 

somente são concedidos pelo prestador sobre o valor inicial do serviço contratado quando o 

tomador desse serviço cumprir com alguma condição que a ele foi imposta, como se verifica, 

por exemplo, quando o prestador do serviço concede um desconto de 10% (dez por cento) 

sobre o valor do serviço se o pagamento for realizado à vista ou de 5% (cinco por cento) se 

o pagamento for dividido em até duas parcelas. Se o tomador cumprir com a condição de 

realizar o pagamento do serviço à vista, terá direito ao desconto condicionado de 10% sobre 

o valor inicial do serviço contratado; porém, caso parcele esse pagamento em cinco vezes, 

por exemplo, não terá cumprido com a condição imposta e deverá pagar o valor total 

inicialmente contratado como contraprestação pelo serviço realizado.  

 Nesse caso, no momento de ocorrência do fato gerador do ISS, que é a prestação do 

serviço, não será possível saber se o tomador cumprirá ou não com a condição imposta pelo 

prestador de serviço para ter o direito ao desconto sobre o preço a ser pago por essa prestação. 

Diferentemente do que ocorre no caso dos descontos incondicionados, que fazem com que, 

já no momento de ocorrência do fato gerador do imposto, haja o conhecimento de que o 

valor que deverá ser pago como contraprestação pelo serviço realizado é o preço do serviço 

já sem o valor do desconto concedido. Por conta disso, não é possível à administração 

municipal tributária saber como agirá o tomador do serviço diante dessa convenção 

estabelecida entre ele e o prestador de serviço, como particulares, sobre as condições de 

pagamento do serviço com desconto e a apuração do valor devido por ele. É plenamente 

possível que o prestador receba o valor do serviço com desconto, no caso de o tomador 

efetuar o pagamento à vista, como também é possível que receba o preço inicialmente 

contratado, pelo comprometimento do tomador em pagá-lo em um número maior de 

parcelas.  

 Considerando, ainda, que as convenções estabelecidas entre o prestador e o tomador 

como particulares podem fazer com que o pagamento do valor total do serviço prestado seja 

realizado em um período de tempo maior, a jurisprudência brasileira tem entendido que essa 

convenção realizada para a concessão do desconto condicionado não é oponível ao Fisco. 

Caberia ao Fisco Municipal cobrar o ISS incidente sobre essa prestação de serviço 

considerando o preço total inicial do serviço.  

 O fundamento para a defesa de que essa tributação deve incidir sobre o preço total 

do serviço, incluindo os valores de descontos condicionais, está no fato de que o preço do 
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serviço que estava estipulado no momento da ocorrência do fato jurídico tributável por meio 

do ISS era o preço total do serviço, sem qualquer desconto, e é esse valor que deve ser 

considerado para fins de cobrança do ISS (sem considerar aqui, novamente, a hipótese de 

dispêndio antecipado de valores pelo prestador de serviços com despesas do tomador que 

seriam reembolsáveis por ele no momento do pagamento do preço do serviço). Além disso, 

a justificativa para essa cobrança é reforçada pelo fato de ser plenamente possível que o 

prestador de serviço receba o valor total do serviço prestado, pelo descumprimento da 

condição garantidora do desconto condicionado, o que, de acordo com o entendimento atual 

da jurisprudência, fará com que esse valor represente verdadeira receita desse prestador, 

tributável por meio do ISS.  

 Exemplifica esse entendimento o julgamento dos Embargos de Declaração opostos 

contra acórdão proferido no Recurso Especial n.º 1.412.951-PE, realizado pela Segunda 

Turma do Superior Tribunal de Justiça339. A decisão proferida está no sentido de que, sendo 

o desconto concedido de forma condicionada, o seu valor deve integrar a base de cálculo do 

ISS, diferentemente do caso em que o desconto é concedido sem qualquer condição, o que 

faz com que o seu valor não represente base econômica tributável por meio do ISS, que deve 

incidir apenas sobre o valor recebido pelo prestador do serviço.  

 Esse entendimento já é adotado há algum tempo por essa mesma turma do STJ, como 

é possível verificar na ementa do julgamento proferido sobre o Recurso Especial n.º 622.807 

                                                           
339 Ementa: “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. BASE DE 

CÁLCULO. DESCONTO NO VALOR DO SERVIÇO PRESTADO. INCONDICIONADO. 

1. Segundo o artigo 9º do DL 406/68, a base de cálculo do ISS é o valor do serviço prestado, entendendo-se 

como tal o correspondente ao que foi recebido pelo prestador. 

2. Se o abatimento no preço do serviço fica condicionado a uma condição a cargo do tomador do 

serviço, tal desconto deve-se agregar à base de cálculo. 

3. Diferentemente, se o desconto não é condicionado, não há base econômica imponível para fazer 

incidir o ISS sobre valor não recebido pelo prestador. 

4. O desconto incondicionado, concedida por liberalidade do prestador sem qualquer imposição, 

reduzirá o valor do serviço, com reflexo para o Fisco que, em decorrência da liberalidade, receberá 

menos tributo. Conforme reconhece a doutrina, se a base imponível é o valor recebido pelo prestador, 

nada pode ser feito, senão considerar como base de cálculo o valor do serviço com o abatimento. 

5. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do Recurso Especial e negar-lhe provimento”. (STJ, 

EDcl no REsp 1.412.951/PE, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 17/12/2013, DJe 07/02/2014, grifo 

nosso).  
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– BA no ano de 2004340, que teve como relatora a Ministra Eliana Calmon, em cujo voto341 

os descontos condicionados e os incondicionados são diferenciados em razão da vantagem 

econômica percebida pelo prestador do serviço: no primeiro caso, como essa vantagem pode 

existir caso o tomador não cumpra com a condição imposta para obter o desconto no preço 

do serviço, o seu valor deve ser considerado na base de cálculo do ISS; já no caso do 

desconto incondicionado, o valor recebido pelo prestador somente será o preço inicial sem 

o valor do desconto, sendo esse resultado o montante da base de cálculo daquele imposto. 

 Ainda que esse seja o entendimento atualmente consolidado em grande parte da 

doutrina e da jurisprudência pátria, não há como não se questionar a existência de uma 

possível contradição entre os argumentos adotados para fundamentá-lo.  

 Primeiramente, o fato de o legislador complementar ter previsto de forma geral que 

“a base de cálculo do imposto é o preço do serviço”342, sem prescrever expressamente quais 

valores envolvidos na prestação do serviço não devem compor essa base de cálculo, não 

autoriza os legisladores municipais e as autoridades administrativas competentes para o 

lançamento do ISS a incluírem na base de cálculo do ISS valores que não correspondam à 

                                                           
340 Ementa: “TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – BASE DE CÁLCULO – DESCONTO NO 

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO. 

1. Segundo o artigo 9º do DL 406/68, a base de cálculo do ISS é o valor do serviço prestado, entendendo-se 

como tal o correspondente ao que foi recebido pelo prestador. 

2. Se o abatimento no preço do serviço fica condicionado a uma condição a cargo do tomador do 

serviço, tal desconto deve-se agregar à base de cálculo. 

3. Diferentemente, se o desconto não é condicionado, não há base econômica imponível para fazer 

incidir o ISS sobre valor não recebido pelo prestador. 

4. Recurso especial improvido”. (STJ, REsp n.º 622.807/BA, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 

08/06/2004, DJ 23/08/2004, grifo nosso). 
341 Destacam-se os seguintes trechos do mencionado voto da Ministra Eliana Calmon: 

“(...) Aqui houve, por vontade ou liberalidade da empresa prestadora, abatimento no preço do serviço, com 

emissão de nota fiscal onde constava o desconto, cujos valores foram glosados pela fiscalização, que decidiu 

lavrar auto de infração, ao entendimento de que a base de cálculo do serviço é o valor integral do mesmo, 

silenciando o legislador quanto a deduções permitidas, de tal sorte que se deve considerar o PREÇO 

BRUTO. 

(...) 

Tenho entendimento diverso do desenvolvido pelo recorrente. Na medida em que a lei não explicita 

qualquer restrição, não se pode considerar que o preço do serviço seja outro senão o número de 

unidades monetárias que se paga para adquirir o bem, ou seja, a contraprestação pelo fornecimento do 

serviço, o que ingressa, efetivamente, no patrimônio da empresa.  

(...) existem duas espécies de desconto, uma condicionada que, embora concedida por liberalidade do 

prestador do serviço, faz depender o abatimento de condição de contraprestação imposta ao contratante pelo 

prestador. Esse abatimento se inclui na base de cálculo do ISS. Entretanto, a segunda espécie, ou seja, o 

desconto incondicionado, concedida por liberalidade do prestador sem qualquer imposição, reduzirá o valor 

do serviço, com reflexo para o Fisco que, em decorrência da liberalidade, receberá menos tributo. Contudo, 

conforme reconhece a doutrina, se a base imponível é o valor recebido pelo prestador, nada pode ser 

feito, senão considerar como base de cálculo o valor do serviço com o abatimento”. (STJ, Inteiro Teor 

do REsp n.º 622.807/BA, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 08/06/2004, DJ 23/08/2004, p. 3-4, 

grifo nosso). 
342 Lei Complementar n.º 116/2003, art. 7º, caput. 
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remuneração recebida pelo prestador em razão do serviço prestado. Como mencionado no 

voto acima transcrito, o preço do serviço corresponde àquele valor que o tomador 

efetivamente paga ao prestador para que seja realizada determinada obrigação de fazer em 

seu benefício. O preço do serviço é o valor que efetivamente ingressa no patrimônio da 

empresa prestadora do serviço como riqueza nova gerada em razão do serviço executado. 

 Se o tomador do serviço cumprir com a condição posta para ter direito a determinado 

desconto, o valor que pagará ao prestador pelo serviço executado em seu favor não será o 

preço do serviço inicialmente estipulado, e sim o valor resultante da aplicação daquele 

desconto sobre esse valor. Apenas esse montante o prestador receberá como remuneração 

pelo serviço prestado. Essa é a verdadeira riqueza que o prestador demonstra ter gerado em 

razão da concretização da prestação do serviço como materialidade tributável por meio do 

ISS. Como é possível afirmar, então, que o valor daquele desconto condicionado deve 

compor a base de cálculo do ISS, se em nenhum momento ele foi recebido pelo prestador 

como “preço do serviço”? 

 Além disso, se o fundamento para se entender que o valor do desconto 

incondicionado não pode compor a base de cálculo do ISS é a falta de “base econômica” 

para ser tributada, tendo em vista que esse valor não terá ingressado no patrimônio do 

prestador do serviço, o que se questiona é: qual base econômica existirá se o tomador atender 

à condição para ter direito ao desconto condicionado e pagar ao prestador valor menor que 

o preço do serviço inicialmente estipulado? Não haveria que se falar, também nesse caso, na 

tributação indevida de riqueza que o prestador de serviço nem chegou a receber, o que feriria 

a sua capacidade contributiva, assim como seria se a tributação do ISS incidisse sobre o 

desconto concedido de forma incondicional? 

 Todavia, ainda que os questionamentos acima postos tendam a levar ao entendimento 

de que os valores dos descontos concedidos de forma condicional pelo prestador do serviço 

não devem ser considerados na apuração da base de cálculo do ISS, não se pode deixar de 

lembrar que o fato jurídico que deve ser considerado como fato imponível tributário do ISS 

é a prestação de serviço concretizada em determinado tempo e espaço. Sobre as 

características que a prestação de serviço apresentou no momento em que foi concretizada, 

deve incidir a norma jurídica geral e abstrata da cobrança do ISS. A partir dessas 

características, deve ser construída a norma jurídica individual e concreta que constituirá o 

crédito de ISS devido pelo prestador.  

 A apuração do valor do ISS devido deve considerar a materialidade efetivamente 

realizada pelo prestador do serviço e a riqueza gerada por ele com a concretização desse fato 
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jurídico. Por consequência, a base de cálculo do imposto incidente sobre essa prestação de 

serviço deve ser a exata extensão da sua materialidade e daquela riqueza gerada por ela, de 

tal forma que não se imponha ao prestador do serviço o dever de recolher imposto em 

montante superior ao que pode ser suportado por sua capacidade contributiva.  

 Como já dito anteriormente, se o prestador do serviço estabeleceu determinado preço 

de serviço no momento da sua contratação, é esse preço que expressa a grandeza da riqueza 

decorrente daquela prestação do serviço no momento em que ela foi concretizada. O 

prestador cobrará do seu tomador o pagamento daquele preço total se ele não cumprir com 

a condição estabelecida para a concessão do desconto condicionado, diferentemente do que 

ocorre na concessão de desconto incondicionado, em que, como já dito, o preço máximo que 

o prestador receberá pelo serviço prestado é o resultante da subtração do valor do desconto 

do preço inicial do serviço.  

 Propõe-se, neste momento, a comparação dos efeitos do desconto condicionado 

concedido pelo prestador do serviço e do inadimplemento total do tomador do serviço na 

apuração da base de cálculo do ISS. Como já comentado anteriormente na seção 2.3 da parte 

I deste trabalho, o que importa para a incidência da norma jurídica tributária e para o 

nascimento do direito do Fisco de exigir o pagamento de um tributo é a concretização do 

fato jurídico previsto na hipótese de incidência daquela norma. Sendo assim, ainda que o 

prestador de serviços não consiga receber do seu tomador o pagamento pelo serviço 

realizado, o fato jurídico da prestação de serviço foi concretizado e é sobre a extensão da 

riqueza gerada por ele que será calculado e cobrado o ISS.  

 Observe-se que, no caso do inadimplemento, também não haverá que se falar no 

recebimento efetivo de qualquer receita pelo prestador do serviço, o que poderia levar à 

afirmação de que o ISS incidiria sobre uma base econômica inexistente. Entretanto, a 

execução da prestação do serviço em benefício de determinado tomador garante ao seu 

prestador o direito de buscar, pelas vias legais, o recebimento do preço do serviço estipulado 

no momento da contratação desse serviço. Se há essa possibilidade de cobrança, é porque o 

fato jurídico da prestação de serviço efetivamente ocorreu e gerou aquela riqueza 

correspondente ao preço total do serviço, sobre o qual deve incidir a cobrança do ISS.  

 Esse mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação ao desconto condicionado: 

considerando que o prestador pode exigir do seu tomador o pagamento do preço total do 

serviço, dado o descumprimento das condições postas para a concessão do desconto, é esse 

preço total que representa a riqueza gerada pela prestação de serviço executada. Por 
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consequência, é essa a base imponível que deve ser considerada para o cálculo do valor do 

ISS incidente sobre aquela prestação. 

 Portanto, em termos de descontos concedidos pelo prestador do serviço sobre o preço 

inicialmente contratado, não devem compor a base de cálculo do ISS incidente sobre a 

prestação de serviço apenas aqueles concedidos de forma incondicionada, por alterarem o 

preço do serviço já no momento da ocorrência do fato jurídico tributável por meio do ISS. 

A mesma situação não ocorre em relação aos descontos condicionados, pois, nesse caso, o 

serviço é prestado pelo valor inicialmente contratado e, posteriormente, em decorrência de 

convenções particulares estabelecidas entre prestador e tomador em relação à forma de 

pagamento desse serviço, o seu preço é modificado, o que impede a sua desconsideração do 

valor utilizado como base para o cálculo do ISS, que continuará a ser, repita-se, o preço 

estipulado na contratação do serviço. 

 Situação interessante levada à análise do Conselho Municipal de Tributos de São 

Paulo é a da fixação de preços diferenciados cobrados pela prestação de serviços financeiros 

a determinado grupo de clientes em razão do nível de relacionamento desses clientes com a 

instituição financeira. Nesse caso, avalia-se a possibilidade de caracterização desse redutor 

dos preços originais desses serviços como descontos condicionados ou incondicionados e a 

sua consequente manutenção ou não na base de cálculo do ISS343. Considerando-se que, 

como já dito, esses preços diferenciados eram fixados em razão do nível de relacionamento 

do cliente com a instituição financeira, apurado conforme a aplicação de recursos financeiros 

e a aquisição de produtos financeiros realizadas pelos clientes, contraprestações que traziam 

vantagens econômicas à instituição financeira, o CMT entendeu que se trata de concessão 

de desconto condicionado. Condição essa que está diretamente vinculada ao nível de 

relacionamento mantido pelo cliente com a instituição financeira em razão do menor ou 

maior grau de utilização dos produtos oferecidos por ela.  

 Tratando-se, então, de desconto condicionado, conforme entendimento proferido 

pelo Conselho Municipal de Tributos de São Paulo, o valor da diferença entre o preço 

original do serviço bancário e o preço diferenciado (menor) cobrado dos clientes com maior 

                                                           
343 Ementa do mencionado julgamento: “ISS - SERVIÇOS BANCÁRIOS - BASE DE CÁLCULO DO ISS - 

DESCONTOS NO PREÇO DA TARIFA COBRADA DOS CLIENTES - PREÇOS FIXADOS 

CONFORME O NÍVEL DE RELACIONAMENTO DO CLIENTE COM A INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA - INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DA LEI MUNICIPAL Nº 13.701/2003. DESCONTOS 

CONDICIONADOS NÃO PODEM SER ABATIDOS DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO - 

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO”. (CMT/SP, Processo Administrativo n. 2011-

0.077-780-2, Conselheiro Relator Maurício Hiroyuki Sato, 3ª Câmara Julgadora Efetiva, j. 12/08/2011, grifo 

nosso). 
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grau de relacionamento com o banco deve ser considerado no cálculo do ISS incidente sobre 

esses serviços bancários. Contudo, as premissas adotadas anteriormente nesta mesma seção 

do presente trabalho levam à discordância com essa opinião. Se o cliente passa a ter direito 

a preços diferenciados cobrados pela prestação de serviços bancários em razão das atividades 

praticadas com o banco até então, significa que, no momento em que ocorrer a prestação do 

serviço que será remunerada com esse preço reduzido, esse preço já estava pré-fixado em 

valor menor, pois o cliente já havia cumprido os requisitos necessários para ter direito a esse 

valor diferenciado. No momento da ocorrência do fato jurídico da prestação de serviço 

bancário tributável por meio do ISS, já se tinha conhecimento de que aquele cliente em 

benefício do qual o serviço foi prestado cumpria os requisitos postos para a cobrança do 

preço menor e que seria esse o valor pago por aquele serviço que acabou de ser concretizado. 

 Sendo assim e com todo respeito às decisões dos nobres julgadores do Conselho 

Municipal de Tributos de São Paulo, ousa-se discordar da decisão anteriormente proferida 

para se adotar o entendimento de que se trata de desconto incondicionado, pois o cliente já 

está nas condições necessárias para fazer jus ao preço menor de serviço no momento em que 

esse foi prestado e em nenhuma hipótese pagará o preço original desse mesmo serviço. Como 

consequência desse entendimento, afirma-se que o valor da diferença entre o preço original 

do serviço bancário e o preço menor cobrado desses clientes não pode ser considerado no 

cálculo do ISS incidente sobre esses serviços bancários, sob pena de se atingir valores que 

nunca poderão constituir receita do prestador desses serviços. 

 

 

3.4. A base de cálculo do ISS em situações de conflitos de competência 

 

 O último ponto a ser analisado sobre os limites impostos pela Constituição Federal 

aos Municípios e ao Distrito Federal na definição da base de cálculo do Imposto sobre 

Serviços diz respeito às situações em que a definição desse critério quantitativo da regra-

matriz de incidência desse imposto envolve a competência de mais de um ente federado. 

 Sabe-se que, quando a prestação de serviço é executada apenas no território de um 

Município, não há dúvidas quanto ao sujeito ativo competente para exigir o pagamento do 

ISS incidente sobre esse fato jurídico tributário. Quanto à base de cálculo a ser aplicada na 

apuração do imposto devido, deve-se considerar apenas o valor cobrado pelo prestador para 

remunerar o serviço prestado, nos moldes como analisado nos tópicos anteriores deste 

trabalho. 
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 Ainda quando os elementos de uma mesma prestação de serviço estão relacionados 

aos territórios de Municípios diferentes, como é o caso, por exemplo, de o prestador de 

serviços estar em um Município, o seu tomador em outro e a prestação de serviço for 

realizada em um terceiro território municipal, o aparente conflito de competências é 

resolvido com a identificação do local em que foi executada a prestação de serviço. No 

Município onde foi concretizada a materialidade tributável por meio do ISS, terá sido 

concretizado o fato jurídico tributário, atraindo a competência desse Município para a sua 

tributação. Da mesma forma, a delimitação da base de cálculo do ISS, nesse caso, dependerá 

apenas da apuração do valor cobrado para remunerar a prestação de serviço, 

desconsiderando-se valores recebidos pelo prestador como meros ingressos ou a título de 

reembolso de despesas. 

 Entretanto, essa situação é problematizada quando uma mesma prestação de serviço 

é efetivamente realizada no território de mais de um Município. Nesse caso, o critério 

material da regra-matriz de incidência do ISS é concretizado em mais de um ponto do espaço 

geográfico, sendo que cada um está sob a competência de um ente federado distinto. Tal 

situação gera conflitos tanto na identificação de qual o sujeito ativo competente para cobrar 

o ISS sobre essa prestação, quanto na delimitação da base de cálculo do imposto devido em 

um ou mais desses Municípios.  

 O objetivo destes tópicos finais do presente trabalho é analisar os critérios que a 

legislação complementar atual coloca para a solução desses conflitos de competência e para 

a delimitação da base de cálculo a ser utilizada na tributação desse tipo de prestação de 

serviço. Caso se constate a inexistência desses critérios, pretende-se construí-los com 

observância aos limites constitucionais impostos para o exercício da competência para a 

tributação das prestações de serviços de qualquer natureza. 

 

 

3.4.1. A realização de atividade-fim e de atividade-meio em Municípios diferentes 

 

 Uma das premissas fixadas no início deste trabalho344 é a de que a norma jurídica 

geral e abstrata de incidência do Imposto sobre Serviços deve atingir o fato jurídico 

correspondente à realização da atividade-fim objeto do contrato de prestação de serviço 

celebrado entre o prestador-contratado e o tomador-contratante. Consequentemente, é no 

                                                           
344 Cf. seção 2.4 da parte I deste trabalho. 
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local em que esse fato jurídico for concretizado que ocorrerá a incidência daquela norma 

jurídica, cabendo a competência para tributá-lo ao Município em cujo território esse local 

esteja compreendido. Ainda que a realização completa da prestação de serviço, nos moldes 

como contratada pelo seu tomador, exija também a realização de outras prestações de 

serviços caracterizadas como atividades-meio, essas prestações acessórias não geram receita 

por si só, o que as impede de serem caracterizadas como prestações de serviço tributáveis 

por meio do ISS de forma independente. 

 Também é necessário lembrar aqui a premissa construída anteriormente345 de que o 

critério espacial da regra-matriz de incidência do Imposto sobre Serviços deve corresponder 

ao local onde a prestação de serviço é efetivamente realizada. Importa para a incidência do 

ISS a verificação do local onde o prestador executou a atividade-fim para a qual foi 

contratado pelo seu tomador, independentemente de quais atividades-meio precisou realizar 

para cumprir essa obrigação contratual e do local em que ele as realizou.  

 Portanto, para delimitar a base de cálculo do ISS incidente sobre uma prestação de 

serviço que compreenda uma atividade-fim realizada em um Município e outras atividades-

meio realizadas em tantos outros Municípios diferentes é necessário que se considere o valor 

cobrado pelo prestador de serviço a título de “preço do serviço” para remunerar a realização 

da atividade-fim346. A consideração do “preço de serviço” deve ocorrer ainda que, para a 

definição desse preço, também tenham sido consideradas despesas incorridas pelo prestador 

do serviço na execução das atividades-meio imprescindíveis para a concretização daquela 

atividade-fim. Note-se que a tributação desse tipo de prestação de serviço deve ser realizada 

da mesma forma como seria tributada uma prestação de serviço ocorrida apenas no território 

de um Município, pois é nele que se concretizou o fato jurídico que gerou a riqueza tributável 

por meio do ISS.  

 

 

3.4.2. A realização de atividade-fim em Municípios diferentes 

 

 Os verdadeiros conflitos de competência na delimitação da base de cálculo do ISS 

são verificados nas prestações de serviço cuja materialidade é concretizada nos territórios de 

mais de um Município. São situações em que a atividade da empresa prestadora de serviço 

                                                           
345 Cf. seção 3.2 da parte I deste trabalho. 
346 Considerando a discriminação de valores de meros ingressos, receita e reembolso exposta no capítulo 2 

desta parte II do trabalho. 
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é realizada concomitantemente em mais de um estabelecimento prestador, sendo que cada 

um deles está situado no território de um Município diferente e todos concorrem para a 

mesma prestação de serviço, não sendo possível identificar apenas um desses locais como o 

único que realiza a atividade-fim para a qual a empresa prestadora foi contratada. Nesses 

casos, diferentemente daqueles analisados no tópico anterior, não é possível identificar a 

realização da atividade-fim apenas em um estabelecimento situado em um Município, ao 

mesmo tempo em que se verifica a concretização das atividades-meio em outros 

estabelecimentos. Como consequência disso, todos os Municípios em cujo território há 

algum estabelecimento que realize essa prestação de serviço terão competência para cobrar 

o ISS incidente sobre essa prestação. 

 Entretanto, é importante observar que, nesses casos, as receitas recebidas por cada 

um dos estabelecimentos prestadores são decorrentes da mesma prestação de serviço, já que 

todos concorrem para a execução da mesma atividade-fim. Sendo assim, não é possível 

identificar que apenas determinada parte dessa receita total equivale à prestação realizada no 

estabelecimento localizado neste Município e que a parte restante daquela mesma receita 

equivale à prestação realizada no estabelecimento localizado no outro Município.  

 Nesse caso, o preço do serviço foi estabelecido para remunerar a atividade-fim como 

um todo, considerando as despesas inerentes à execução dessa atividade que se verifica em 

cada um desses estabelecimentos e o lucro esperado por essa empresa prestadora, que é 

composta pela totalidade desses diferentes estabelecimentos. Esse preço deve ser 

considerado como base para calcular o ISS incidente sobre essa prestação de serviço, ainda 

que essa se concretize em territórios de Municípios diferentes. 

 Considerando que, nesses casos, a atividade-fim é exercida pelo prestador do serviço 

no território de mais de um Município, inicialmente seria possível afirmar que todos esses 

Municípios teriam competência para tributar essa prestação de serviço. Porém, essa 

definição demonstra o maior problema da tributação desse fato jurídico: a delimitação da 

base de cálculo a ser utilizada na apuração desse ISS.  

 Passa-se a questionar, então, qual critério deve ser utilizado para se verificar qual a 

extensão da materialidade tributável que poderá ser alcançada por cada um desses 

Municípios, tendo em vista que, no caso concreto, não há uma delimitação clara de qual 

parte da receita total de serviços recebida pela empresa prestadora deve ser considerada no 

exercício da tributação por um ou por outro Município. Note-se, aqui, verdadeira situação 

de conflito de competência entre entes tributantes, que, a princípio, teriam competência para 

exigir o mesmo imposto sobre a realização de um mesmo fato jurídico. 
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 Nesse ponto, é necessário lembrar outra premissa explorada anteriormente na seção 

1.4.2 da parte I deste trabalho: a de que cabe à lei complementar de caráter nacional dispor 

sobre conflitos de competência em matéria tributária, conforme prevê o art. 146, inciso I da 

Constituição Federal. O legislador complementar nacional tem a função de prescrever 

critérios objetivos que solucionem esse possível conflito de competências entre Municípios, 

estabelecendo a forma como cada um dos Municípios envolvidos na realização de uma 

mesma prestação de serviço deverá apurar a riqueza que deve ser considerada para o cálculo 

do ISS que poderá cobrar sobre parte dessa prestação. 

 Contudo, a legislação complementar nacional atualmente vigente que trata de normas 

gerais sobre a instituição e a cobrança do ISS e que teria a função de dirimir o conflito de 

competência acima mencionado não traz qualquer regra que possa garantir que os 

Municípios envolvidos nesse tipo de prestação de serviço exerçam a sua competência 

tributária de forma constitucional, sem invadir o campo de atuação de outro Município.  

 

 

3.4.3. A ausência de critério para solução de conflito de competência na lei 

complementar e a impossibilidade de sua previsão em lei municipal 

 

 Considerando que as prestações de serviço cuja atividade-fim é realizada em 

estabelecimentos prestadores localizados em territórios de Municípios distintos geram 

conflito de competência entre esses Municípios, é possível afirmar que o exercício da 

competência tributária desses Municípios estaria condicionado à regra de solução de 

conflitos prevista em legislação complementar de caráter nacional. Exemplo desse tipo de 

regra pode ser verificado atualmente nas previsões do caput e dos incisos do art. 3º da LC 

n.º 116/2003, cuja função é prescrever qual o local em que se deve considerar como ocorrido 

o fato jurídico previsto na hipótese de incidência do ISS nos casos em que essa prestação de 

serviço envolver sujeitos que estejam relacionados a Municípios diferentes. 

 Para exemplificar a atuação dessas regras postas pela Lei Complementar n.º 

116/2003 na solução de conflitos de competência que poderiam ocorrer quando prestador, 

tomador e local da prestação do serviço estão em Municípios distintos, considere-se a 

situação de um Município em cujo território está localizada a sede do estabelecimento 

prestador de uma empresa do ramo de construção civil. Esse Município não tem competência 

para exigir o pagamento de ISS dessa empresa se ela não realizar nenhuma obra de 

construção civil em seu território, pois a competência desse Município está limitada pela 
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regra do art. 3º, inciso III da LC n.º 116/2003, que estipula como competente para cobrar 

esse imposto o Município onde for executada a obra de construção civil, tendo em vista que 

é esse o local onde foi concretizada a materialidade tributável por meio do ISS. Como dito, 

as regras previstas no art. 3º dessa lei complementar atuam para melhor delimitar a 

competência tributária para a cobrança de ISS atribuída pela Constituição Federal aos 

Municípios. 

 Contudo, a Lei Complementar n.º 116/2003 não veicula qualquer previsão sobre esse 

tipo de conflito. Como documento normativo atualmente vigente com a função de dispor 

sobre normas gerais em matéria tributária, essa seria a legislação na qual deveriam estar 

previstos critérios para dirimir o conflito de competência existente quando a atividade-fim 

de uma prestação de serviço é realizada concomitantemente no território de mais de um 

Município. A legislação complementar atual não traz qualquer previsão sobre o tema, 

embora seja o documento competente para definir em quais situações os Municípios 

envolvidos em uma mesma prestação de serviço teriam ou não competência para tributá-la 

e, principalmente, para definir quais critérios esses Municípios deveriam utilizar para apurar 

a base de cálculo do ISS incidente sobre essa materialidade sem extrapolar os limites da sua 

competência. 

 Diante dessa realidade, é necessário lembrar as previsões do art. 24, inciso I e 

parágrafos 1º ao 4º da Constituição Federal347, no sentido de que, quando couber à União 

editar legislação sobre normas gerais, como é o caso que ocorre com a matéria tributária, e 

essa não o fizer, caberá aos Estados legislar sobre a matéria de forma plena até que essa lei 

complementar de caráter nacional seja editada. No caso específico do Direito Tributário, é 

possível afirmar que essa competência se estenderia também aos Municípios, já que esses 

entes federados também possuem competência para legislar em matéria tributária. A questão 

que se coloca então é se os próprios Municípios poderiam prever critérios objetivos para 

soluções de conflito em suas respectivas legislações ordinárias municipais, na falta da 

previsão desses critérios na legislação complementar nacional que estabeleçam como deve 

                                                           
347 Constituição Federal. Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; (...) 

§1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 

§2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos 

Estados. 

§3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para 

atender a suas peculiaridades. 

§4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for 

contrário.  
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ser solucionado esse conflito de competências, indicando qual parcela da riqueza produzida 

em determinada prestação de serviço poderá ser tributada por cada um dos Municípios em 

que ela é concretizada. 

 Talvez não haja dúvida de que a resposta para essa questão seja negativa, tendo em 

vista que, se um Município prever determinados critérios objetivos para dirimir esse conflito 

de competências, estabelecendo que, de acordo com eles, terá competência para tributar certa 

parte do preço do serviço cobrado em razão de uma prestação de serviço ocorrida em seu 

território, é muito provável que possa, com isso, invadir a competência tributária do outro 

Município em cujo território essa mesma prestação de serviço é realizada 

concomitantemente. Além disso, se cada um desses Municípios estabelecer, em suas 

respectivas legislações, critérios diferentes para delimitar qual parte da prestação de serviço 

será tributada por ele, de forma a delimitar a extensão da base de cálculo do ISS de sua 

competência, são grandes as chances de que um mesmo prestador de serviço seja alcançado 

por uma dupla tributação sobre a mesma prestação de serviço.  

 Se um Município for autorizado a prescrever critérios que seus legisladores julguem 

necessários e suficientes para definir a base de cálculo que será considerada na apuração do 

ISS a ser cobrado sobre a prestação de serviço que é desenvolvida não só em seu território, 

mas também em estabelecimento prestador localizado em outro Município, nada impediria 

que os critérios estabelecidos na legislação desse Município levassem à tributação, por 

exemplo, de um montante equivalente a 60% (sessenta por cento) da receita auferida pelo 

contribuinte com a execução total daquele serviço. Ao mesmo tempo, essa mesma 

competência ilimitada para legislar sobre esses critérios conferiria ao outro Município 

envolvido nessa prestação de serviço a possibilidade de prescrever o alcance de 80% (oitenta 

por cento) dessa mesma receita auferida com essa mesma prestação de serviço. Observe-se 

a flagrante inconstitucionalidade que a definição desses critérios para a solução de conflitos 

de competência em legislação Municipal poderia ocasionar, não só pela dupla incidência do 

mesmo imposto sobre a mesma receita, como também pelo completo desrespeito à 

capacidade contributiva do prestador do serviço. 

 Portanto, é possível afirmar que a omissão da legislação complementar nacional na 

prescrição desses critérios não autoriza os legisladores municipais a legislarem sobre essa 

matéria para dirimir esse tipo de conflito de competência que se verifica na apuração da base 

de cálculo do ISS incidente sobre prestações de serviços realizadas nos territórios de mais 

de um Município. Qualquer previsão que se faça em lei municipal nesse sentido será 

inconstitucional. 
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3.4.4. A construção da regra-matriz de incidência do ISS com base na equidade em 

situações de conflito de competência não resolvido pela lei complementar 

 

 A realidade existente hoje no ordenamento jurídico brasileiro é a falta de previsão, 

pela Lei Complementar n.º 116/2003, de critérios objetivos para solucionar o conflito de 

competência configurado quando uma mesma prestação de serviço é realizada em territórios 

de Municípios diferentes. Esse documento normativo não cumpre totalmente a função que 

lhe foi atribuída pelo art. 146, inciso I da Constituição Federal, ao deixar de prescrever 

critérios objetivos que devam ser usados por todos os Municípios envolvidos nessa prestação 

de serviço para apurar a base de cálculo do ISS que será cobrado por cada um deles em razão 

da ocorrência, em seus territórios, da materialidade tributável por meio desse imposto. As 

únicas previsões que o documento faz nesse sentido é em relação às atividades previstas nos 

itens 03.04 e 22.01 da lista de atividades anexa ao seu texto, como se verá a seguir, o que é 

insuficiente para garantir uma tributação isonômica e que atenda à segurança jurídica em 

relação às demais atividades sujeitas à cobrança do ISS. 

 Observe-se que, nos casos em que a atividade-fim do prestador é realizada em 

estabelecimentos prestadores localizados em diferentes Municípios, há a concretização da 

situação prevista na hipótese de incidência da regra-matriz do Imposto sobre Serviços, tendo 

em vista a ocorrência da prestação de um serviço em determinado momento e no território 

de dois ou mais Municípios. Se há a subsunção da hipótese prevista no antecedente da norma 

jurídica geral e abstrata da cobrança do ISS sobre esse fato ocorrido no mundo real, deve 

haver o estabelecimento da relação jurídica tributária entre o prestador desse serviço e o 

Município onde esse fato foi concretizado, tendo como objeto a cobrança desse imposto. 

Entretanto, nesse caso específico, haverá o surgimento de tantas relações jurídicas tributárias 

quanto forem os Municípios em cujos territórios foi concretizada a prestação do serviço a 

ser tributada, pois cada um deles terá legitimidade para atuar como sujeito ativo na cobrança 

de ISS sobre parte da riqueza produzida com a realização daquele serviço. 

 O problema que se enfrenta, então, é a identificação de parte do elemento quantitativo 

da norma jurídica individual e concreta a ser aplicada por cada um desses Municípios na 

cobrança do ISS que pode ser realizada sobre essa mesma prestação de serviço. Ainda que 

cada Município possa aplicar a alíquota prevista em sua legislação própria para a tributação 

da atividade realizada por aquele prestador de serviço, não há, repita-se, na legislação 

complementar nacional, a prescrição de qualquer critério que delimite qual a parcela da 

receita auferida por esse prestador de serviço com essa atividade poderá ser considerada 
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como base de cálculo desse imposto por cada um desses Municípios. Como já dito 

anteriormente, diante da incompetência dos Municípios para estabelecer esses critérios em 

sua própria legislação, o que se questiona é como deverá atuar a autoridade administrativa 

de cada um desses Municípios na apuração do crédito tributário de ISS a ser cobrado sobre 

essa prestação de serviço e, posteriormente, como a autoridade julgadora deverá analisar a 

constitucionalidade do lançamento desse crédito tributário. 

 Faz-se necessário recorrer, nesse momento, às regras gerais para a interpretação e a 

integração da legislação tributária postas pelo art. 108 do Código Tributário Nacional348. 

Primeiramente, é importante esclarecer que a integração da legislação tributária é o meio 

utilizado para estender, ao caso ocorrido concretamente e não previsto nas normas jurídicas 

gerais e abstratas construídas a partir do direito posto, as consequências que lhe são 

aplicáveis em razão de uma interpretação sistemática dessas mesmas normas. A integração 

é o meio pelo qual o intérprete da legislação tributária harmoniza as normas jurídicas 

existentes no ordenamento, visando a aplicação mais adequada ao caso concreto que está 

sob sua análise349.  

 Trata-se, assim, de recurso que pode e deve ser utilizado pelas autoridades 

administrativas municipais para analisar a ocorrência da prestação de serviço nos moldes 

descritos anteriormente. Mesmo diante da inexistência de critérios objetivos que delimitem 

seguramente a grandeza que pode ser adotada por cada Município na apuração da base de 

cálculo do ISS de sua competência, a integração da legislação tributária pode permitir a 

busca pela aplicação de elementos que estejam relacionados à materialidade concretizada e 

que indiquem a possibilidade de um rateio do valor total do preço do serviço cobrado pelo 

prestador de tal forma que a tributação imposta por esses Municípios respeite a capacidade 

contributiva daquele prestador. 

 De acordo com a expressa previsão do inciso IV do já mencionado art. 108 do CTN, 

a equidade é um dos meios de se alcançar a integração da legislação tributária. De acordo 

com essa norma geral, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária ao caso 

                                                           
348 Código Tributário Nacional. Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para 

aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada: 

I - a analogia; 

II - os princípios gerais de direito tributário; 

III - os princípios gerais de direito público; 

IV - a equidade. 

§1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. 

§2º O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido.  
349 O professor Paulo de Barros Carvalho (2014) entende a integração como técnica pertinente ao processo 

interpretativo, com cunho construtivo de sentido. (Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito 

Tributário. 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 111-112). 
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concreto, seja ela administrativa ou judicial, verificando a inexistência de previsão legal 

aplicável a esse caso específico e tendo já se valido da analogia, da orientação dos princípios 

gerais de Direito Tributário e dos princípios gerais de direito público sem que tenha 

conseguido obter uma solução para o caso concreto, poderá ir além de todas essas previsões, 

valendo-se da equidade para avaliar as necessidades das partes envolvidas no conflito para 

decidir, da forma mais justa possível, essa situação excepcional350. 

 É importante esclarecer, neste ponto, o entendimento da equidade como instrumento 

de realização da justiça no caso concreto. Na filosofia aristotélica, a equidade é entendida 

como uma espécie de justiça, assim como a justiça legal. Porém, a justiça legal seria uma 

justiça limitada às situações finitas previstas em lei de uma forma universal, considerando 

ser logicamente impossível que, diante da mutabilidade das coisas do mundo, a lei pudesse 

prever as soluções para todo e qualquer conflito concreto. Pressupõe-se que as soluções 

previstas pelo legislador são justas, por representarem, ainda que indiretamente, a vontade 

dos homens que a elas se submetem.  

 Por sua vez, a justiça alcançada pela equidade, por não estar presa ao texto legal, tem 

a possibilidade de atingir concretamente a infinitude de situações existentes e não previstas 

em lei. Nesse sentido, a equidade é uma justiça que está além do texto legal, pois, ainda que 

o legislador não tenha previsto expressamente uma solução para aquele conflito específico, 

a equidade guia o julgador para que, com base nas soluções previstas em lei para outros 

casos semelhantes, possa apreender qual a solução que teria sido prescrita para satisfazer as 

necessidades daquele conflito concreto. A equidade, então, seria capaz de alcançar uma 

justiça que a lei é incapaz de realizar351.  

                                                           
350 Como bem ensina o professor Hugo de Brito Machado (2001), “A equidade é a justiça no caso concreto. 

Por ela corrige-se a insuficiência decorrente da generalidade da norma. A falta de uma norma específica para 

cada caso é que enseja a integração por equidade. Distingue-se da analogia porque, enquanto pela analogia 

se busca suprir a lacuna com uma norma específica destinada a regular situação análoga, com a equidade se 

busca uma solução para o caso concreto a partir da norma genérica, adaptando-a, inspirado no sentimento da 

benevolência. 

Pela restrição imposta no §2° do art. 108, parece haver o CTN usado a palavra equidade no sentido de 

suavização, de humanização, e benevolência na aplicação do Direito. Sendo a lei omissa, e não se tendo 

encontrado solução para o caso na analogia, nem nos princípios gerais de Direito Tributário, nem nos 

princípios gerais de Direito Público, a solução há de ser aquela que, a partir da norma genérica, resultar mais 

benevolente, mais humana, mais suave. A solução há de ser ditada pela equidade”. (MACHADO, Hugo de 

Brito. Curso de Direito Tributário. 20 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p.98). 
351 Como bem explica o professor Tércio Sampaio Ferraz Junior (2009), “Há um gênero que é o justo, do qual 

a lei e a equidade são espécies. Ora, quanto ao gênero, a justiça conforme a lei e a equidade são iguais e boas 

do mesmo modo. Mas quanto à espécie, a equidade é melhor. (...) 

O equitativo, desse modo, é o justo independente da lei escrita, é uma feliz retificação do justo estritamente 

legal”. (FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Equidade. In: Estudos de Filosofia do direito. 3 ed. São Paulo: 

Atlas, 2009, p. 222). 
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 Em termos mais sintéticos, portanto, a equidade seria a busca do julgador pela 

concretização da justiça quando a aplicação pura e simples da lei não permitiria o seu 

alcance. A equidade é a forma de justiça que analisa a situação concreta e procura realizar, 

na medida do possível, a igualdade na relação entre os homens, atribuindo a cada um 

exatamente o que lhe é devido, sem qualquer excedente ou falta. É a justiça que está além 

do texto legal. “A equidade é, nesse sentido, o preceito básico do direito justo, pois só por 

meio dela, que é o justo na concretude, a justiça se revela em sua atualidade plena”352. 

 É importante ressalvar que, em matéria tributária, a equidade não pode se sobrepor 

ao princípio constitucional da legalidade tributária. O respeito a esse princípio confere a 

certeza de que o Estado apenas poderá atingir, com o seu poder de tributar, aquelas 

manifestações de riqueza previamente estabelecidas em lei, garantindo, assim, segurança 

jurídica aos cidadãos, que saberão quais as exatas consequências tributárias dos atos que 

escolherem praticar.  

 Nesse sentido, é possível afirmar que o princípio da legalidade, aliado ao princípio 

da segurança jurídica, sobrepõe-se a outros princípios constitucionais, como o da capacidade 

contributiva e o da solidariedade social, os quais poderiam justificar a cobrança de tributos 

sobre situações que demonstrem capacidade contributiva do cidadão em nome do dever que 

cada um tem de contribuir, solidariamente, para a manutenção financeira do Estado. O 

princípio da legalidade tributária, então, limita esse exercício discricionário do poder de 

tributar do Estado, permitindo que apenas as manifestações de riqueza escolhidas pelo 

legislador é que poderão ser tributadas. Ainda que determinada situação demonstre 

capacidade do cidadão de contribuir para a manutenção financeira do Estado, se não estiver 

prevista em lei como tributável, não poderá ser atingida por qualquer tributo353. 

 Sendo assim, em nome do princípio da legalidade tributária, a equidade não pode ser 

usada como justificativa para cobrar tributo sobre situação não prevista em lei como 

tributável. A legalidade tributária impede que a autoridade administrativa ou a autoridade 

julgadora, buscando a aplicação da justiça no caso concreto, exija tributo sem que haja 

previsão legal para tanto, tendo a equidade como fundamento exclusivo de cobrança. 

                                                           
352 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Op. cit., p. 224. 
353 “Essa, inclusive, é a leitura que se deve tomar do referido princípio ontológico de que ‘tudo que não estiver 

juridicamente proibido, estará juridicamente permitido’, que, no direito tributário, adquire maior expressão 

quando colocados em consonância ao princípio axiológico do subsistema constitucional tributário da estrita 

legalidade, nos exatos termos em que, para qualquer imposição tributária, a previsão legal expressa é a forma 

constitucionalmente escolhida para legitimar a cobrança de tributos”. (CARVALHO, Paulo de Barros. 

Derivação e Positivação no Direito Tributário. v. 1. São Paulo: Noeses, 2011, p. 77). 
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 Contudo, não é esse o caso da situação ora analisada. Não há que se falar na 

inexistência de legislação tributária que permita a cobrança de ISS sobre prestações de 

serviço realizadas concomitantemente nos territórios de diferentes Municípios. Se todos 

esses Municípios possuírem lei municipal própria e plenamente vigente na qual esteja 

prevista a prestação de serviço de qualquer natureza ocorrida em seu território como 

materialidade sujeita à cobrança de ISS, os prestadores desses serviços terão condições de 

saber que, caso pratiquem esse fato jurídico, serão obrigados a recolher esse imposto em 

favor desses Municípios. O que falta, nesse caso, é apenas a prescrição de um critério que 

defina qual a parcela do preço cobrado por esse serviço que poderá ser utilizada como base 

para calcular o valor do ISS que é devido a cada um dos sujeitos ativos, sem que, com isso, 

haja múltipla incidência do ISS sobre a mesma receita de serviços. Parcela essa que deverá 

ser utilizada tanto pelo sujeito passivo, na realização do autolançamento do ISS, quanto pela 

autoridade administrativa de cada um desses Municípios, caso seja necessário a realização 

do lançamento de ofício desse imposto. 

 A utilização da equidade pela autoridade administrativa ou pelo próprio sujeito 

passivo do imposto permitirá a busca por critérios objetivos que estejam relacionados com a 

materialidade “prestar serviços de qualquer natureza” e que possam levar a um rateio do 

preço do serviço entre as diferentes municipalidades que seja o mais justo possível. Justiça 

essa considerada no sentido de se buscar garantir que todos os entes federados envolvidos 

nessa prestação de serviço possam exercer a sua competência tributária sobre o fato jurídico 

ocorrido em seu território, ao mesmo tempo em que a capacidade contributiva do prestador 

do serviço seja respeitada. É necessário que a soma das bases de cálculo adotadas pelas 

autoridades administrativas dos diferentes Municípios na constituição dos créditos 

tributários de ISS decorrentes da prestação de um mesmo serviço não ultrapasse o valor do 

preço do serviço cobrado pelo seu prestador, sob pena de essas tributações tornarem-se 

confiscatórias.  

 Ainda que se possa afirmar que a Lei Complementar n.º 116/2003 é falha na previsão 

de critérios objetivos para o rateio do preço do serviço como base de cálculo do ISS a ser 

cobrado pelos diferentes Municípios envolvidos em uma mesma prestação de serviço que 

decorra da realização da grande maioria das atividades previstas na lista anexa ao seu texto, 

essa legislação complementar nacional atualmente prevê critérios objetivos para esse rateio 

em relação a dois tipos de atividades: a atividade de “locação, sublocação, arrendamento, 

direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, 
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cabos, dutos e condutos de qualquer natureza”, prevista no item 03.04 daquela lista354, e a 

atividade de “serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos 

usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos 

para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência 

aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou 

em normas oficiais”, discriminada no item 22.01 da mesma lista. 

 Em relação às atividades previstas no mencionado item 03.04, o art. 7º, §1º, a Lei 

Complementar n.º 116/2003 prescreve que a base de cálculo deverá ser proporcional à 

extensão da ferrovia, da rodovia, dos dutos, dos condutos e dos cabos de qualquer natureza 

ou ao número de postes existentes em cada Município355. Por sua vez, o §2º do art. 3º da 

mesma lei complementar prescreve que, no caso dos serviços previstos no item 22.01 da lista 

anexa, considera-se que o ISS é devido em cada um dos Municípios em cujo território haja 

extensão da rodovia explorada mediante a cobrança de pedágio.  

 Observe-se que, em ambos os casos, os critérios de rateio do preço do serviço 

adotados estão diretamente relacionados à materialidade em razão da qual essa receita foi 

gerada. No caso da atividade prevista no item 03.04, há uma cobrança de receita em relação, 

por exemplo, a cada poste locado. Sendo assim, a verificação da quantidade de postes 

existentes no território de cada Município é critério adequado para se verificar o quanto de 

riqueza foi produzida com o exercício dessa atividade em cada um desses territórios, riqueza 

essa que será o valor limite sobre o qual cada um desses Municípios poderá calcular o ISS 

de sua competência.  

 Também no caso da atividade prevista no item 22.01 da mencionada lista, sabe-se 

que a materialidade “explorar rodovia mediante a cobrança do pedágio” é concretizada em 

toda a extensão dessa rodovia. Sendo assim, a consideração da parte dessa rodovia que está 

contida no território de um Município será critério adequado para se mensurar o quanto 

daquela materialidade foi realizada nesse território. Como consequência, o valor resultante 

da proporção entre essa parte da rodovia existente em cada território e a sua extensão total 

pode ser utilizado como critério para se apurar a proporção entre a receita auferida pelo 

prestador do serviço em cada Município e a receita total auferida com a exploração de toda 

                                                           
354 Cf. ressalva feita na nota de rodapé n.º 94. 
355 Lei Complementar n.º 116/2003. Art. 7º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 

§1º Quando os serviços descritos pelo subitem 3.04 da lista anexa forem prestados no território de mais de 

um Município, a base de cálculo será proporcional, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos 

e condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao número de postes, existentes em cada 

Município. 
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a rodovia. Tem-se, com isso, uma delimitação objetiva da base de cálculo do ISS incidente 

sobre essa prestação de serviço, que está intimamente relacionada com essa materialidade 

tributável por meio desse imposto municipal. 

 Cabe, então, ao próprio sujeito passivo do ISS ou à autoridade administrativa 

municipal tentar verificar, na análise de cada caso concreto em que uma prestação de serviço 

for concretizada no território de mais de um Município, qual o critério objetivo que permite 

melhor medida da materialidade concretizada no território de cada um desses Municípios. 

Entretanto, é importante ressaltar que a eleição desse critério não pode se dar de forma 

totalmente discricionária: é necessário que o sujeito que realizar a apuração do ISS (seja o 

sujeito passivo, no autolançamento, seja a autoridade administrativa, no lançamento de 

ofício) produza provas contundentes que sejam capazes de demonstrar a intrínseca relação 

existente entre o critério eleito para delimitação da base de cálculo do ISS e a materialidade 

que pode ser atingida por esse imposto, conforme a competência tributária atribuída aos 

Municípios por meio do art. 156, inciso III da Constituição. 

 Posteriormente, se a validade do crédito tributário de ISS constituído a partir desse 

tipo de lançamento for questionada pela parte contrária da relação jurídica que o tem como 

objeto, caberá à autoridade julgadora, seja em tribunal administrativo ou judicial, verificar 

se as provas produzidas para fundamentar o lançamento realizado realmente demonstram a 

adequação do critério eleito para mensurar a parcela do preço do serviço prestado que 

poderia ser considerada como base para o cálculo daquele crédito tributário. Caso essas 

provas não sejam capazes de confirmar a validade do critério eleito pela autoridade 

administrativa e se constate possível inconstitucionalidade da base calculada para aquele 

imposto, deverá anular tal crédito, posto que não cabe à autoridade julgadora a revisão do 

lançamento tributário356.  

 A equidade somente pode ser utilizada pelo sujeito passivo, na realização do 

autolançamento do ISS, ou pela autoridade administrativa, quando obrigada a realizar o 

lançamento de ofício desse imposto, como instrumento de busca pela solução mais adequada 

para a incidência da norma jurídica tributária ao caso concreto. Como a autoridade julgadora 

não tem competência para constituir a norma jurídica individual e concreta da cobrança de 

um tributo, não poderá utilizar qualquer instrumento, muito menos a equidade, para apurar 

a base de cálculo do valor de qualquer crédito tributário de ISS, devendo, assim, anular o 

lançamento em questão por vício de materialidade. 

                                                           
356 Cf. art. 149 do Código Tributário Nacional. 
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 O Conselho Municipal de Tributos de São Paulo possui algumas decisões recentes 

sobre situações em que a autoridade administrativa se viu obrigada a eleger critério objetivo 

para ratear a receita obtida pelo prestador de serviços para fins de apuração da base de cálculo 

do ISS que incidiria sobre essa prestação. Um exemplo é o caso julgado no Processo 

Administrativo n.º 2009-0.300.033-0357, em que se discutiu a definição da base de cálculo 

do ISS incidente sobre a atividade de intermediação de negócios de compra e venda por meio 

da internet prestada concomitantemente em dois estabelecimentos distintos, sendo que um 

estava localizado no Município de São Paulo e outro no Município de Santana de 

Parnaíba/SP. 

 Conforme é possível verificar no voto do relator do mencionado recurso 

administrativo, o Conselheiro Rafael Correia Fuso, as provas apresentadas pela empresa 

prestadora de serviços e também aquelas coletadas pelo auditor fiscal até mesmo em vistoria 

realizada pessoalmente em ambos os estabelecimentos prestadores demonstram que o 

critério que seria capaz de melhor definir a base de cálculo do ISS a ser cobrado por cada 

um desses Municípios sobre essa prestação de serviços seria o que verificasse a 

proporcionalidade entre o número total de funcionários e a estrutura administrativa e 

comercial existentes em cada estabelecimento prestador e a receita total auferida com a 

execução dessa atividade. Entretanto, ao invés de adotar esse critério, a autoridade 

administrativa do Município de São Paulo considerou o valor total daquela receita auferida 

pelos serviços prestados nos dois estabelecimentos como base de cálculo do ISS a ser 

cobrado por esse Município. Apurou-se, assim, base de cálculo flagrantemente 

inconstitucional, por atingir também a parcela da receita que seria tributável pelo Município 

de Santana de Parnaíba/SP, o que levou o Conselheiro Relator a decidir corretamente pela 

anulação do lançamento tributário, já que não estava na sua competência a retificação da 

base de cálculo desse imposto358.  

                                                           
357 Observe-se a ementa resultante desse julgamento:  

“ISS. Exercício 2005. INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS DE COMPRA E VENDA PELA INTERNET – 

INCIDÊNCIA DO ISS. CRITÉRIO ESPACIAL – EXISTÊNCIA DE DOIS ESTABELECIMENTOS 

PRESTADORES À LUZ DAS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS – NECESSIDADE DE 

SEGREGAÇÃO NA IMPUTAÇÃO DA RECEITA AUFERIDA – MELHORES CRITÉRIOS NO 

CASO CONCRETO: NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS EM CADA ESTABELECIMENTO 

CONFORME RELAÇÕES ANUAIS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS – RAIS, E VISTORIA PELO 

AUDITOR FISCAL EM AMBOS OS ESTABELECIMENTOS. CONHECIDO E DADO 

PROVIMENTO PARCIAL POR MAIORIA”. (CMT/SP, PA 2009-0.300.033-0, Rel. Cons. Rafael Correia 

Fuso, 3ª Câmara Julgadora Efetiva, j. 19/10/2010, grifo nosso). 
358 Observe-se alguns detalhes do voto mencionado: 

“(...) Primeiro há demonstração efetiva da constituição, existência física e jurídica de estabelecimento 

a partir de janeiro de 2005 no Município de Santana de Parnaíba, diante das provas trazidas nos autos, 

como Contrato Social, RAIS completa, contrato de locação do imóvel, pagamento de despesas de água, 
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 É interessante ainda mencionar o voto do Conselheiro José Alberto de Oliveira 

Macedo proferido no mesmo recurso, no qual é citado um estudo realizado por ele a respeito 

das funções exercidas por cada trabalhador que atua nos diferentes estabelecimentos 

prestadores do serviço, tendo constatado que ambos os estabelecimentos exercem a 

atividade-fim da empresa359. Tendo averiguado que não há prevalência de uma ou outra 

                                                           
energia, telefone, seguro contra danos no imóvel, escrituração efetiva dessas despesas nos livros fiscais, 

contratos firmados com transportadora que realizam o deslocamento de trabalhadores da empresa de São 

Paulo para o Município de Santana de Parnaíba, pagamento de tributos desse estabelecimento como IPTU, 

GPS etc. 

Em segundo lugar, conforme muito bem definido pela fiscalização em seu relatório, nos dois 

estabelecimentos do contribuinte (em São Paulo e Santana de Parnaíba) há funcionários 

administrativos e funcionários que realizam as atividades comerciais e operacionais da empresa, sendo 

feita até uma planilha discriminatória da quantidade de pessoas e a distinção das atividades 

administrativas e comerciais, gerando um percentual comparativo entre o estabelecimento de São Paulo e 

Santana de Parnaíba, mas que não foi aplicado pelo auditor. 

Portanto, de forma equivocada, sem proporcionalidade e razoabilidade, o Auditor Fiscal imputou para o 

Município de São Paulo toda a receita das prestações de serviços identificadas no Balancete Analítico da 

empresa, desconsiderando por completo tudo aquilo que ele mesmo narra em seu relatório fiscal, (...). 

Assim, entendo que as provas apontadas pela fiscalização deveriam ter sido aplicadas no cômputo da 

base de cálculo do ISS cobrado, atribuindo de forma proporcional ao Município de São Paulo, levando 

em conta a quantidade de trabalhadores, o valor de receita que teria sido auferida com a estrutura 

administrativa, comercial e operacional desse Município. 

Como não foi essa a premissa adotada pela fiscalização, vislumbro que não há como retificar o lançamento 

fiscal ou salvar o trabalho feito pelo auditor no presente lançamento fiscal, até mesmo porque alteraria a base 

de cálculo, que como sabido é um dos critérios materiais do lançamento fiscal. 

Se a base de cálculo apontada não guarda relação com os fatos, há que reconhecer como vício material 

os atos praticados pela fiscalização quando da sua apuração e apontamento. 

Por fim, quanto ao enquadramento da receita apontada pela fiscalização na conta 0412005, não temos dúvida 

de que as comissões da venda estão sujeitas à incidência do ISS, nos termos e descrições do item 10.05 

(Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou 

subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.) 

Até mesmo porque o próprio contribuinte menciona em seu petitório que cobra valores, (...) intermediando 

negócios entre anunciantes e adquirentes de produtos através do site: www.mercadolivre.com. 

Todavia, conforme mencionado acima, essas receitas deveriam ter sido divididas entre os dois 

estabelecimentos da Recorrente, na medida de sua proporcionalidade física e operacional, devidamente 

identificada pela fiscalização. 

Assim, não vislumbro vício material quanto ao enquadramento nesse caso específico quanto à receita descrita 

na conta contábil do balancete nº 0412005, mas vislumbro erro material na apuração da base de cálculo, 

o que permite declararmos nulo o lançamento fiscal em julgamento. (...)”. (CMT/SP, PA 2009-

0.300.033-0, Rel. Cons. Rafael Correia Fuso, 3ª Câmara Julgadora Efetiva, j. 19/10/2010, p. 19-22, grifo 

nosso).  
359 Trecho do voto do Conselheiro José Alberto de Oliveira Macedo: 

(...) a conclusão a que chego é que não há maior ou menor capacidade de prestação de serviço em um ou em 

outro estabelecimento. 

Se, por um lado, há muito mais operadores de telemarketing no estabelecimento de Santana de Parnaíba; por 

outro, as funções de direção, gerência e assistência administrativa sempre se localizaram, quase que 

totalmente no estabelecimento de São Paulo. Neste mister, como não há como mensurar preponderância 

quanto à importância dessas atividades para o serviço prestado, entendo que se deve aplicar, como 

critério objetivo, o número de funcionários em um e em outro estabelecimento, para se definir a 

proporção da receita total que deve ser imputada ao estabelecimento de São Paulo. (...) 

Nas ocasiões acima, no estabelecimento de São Paulo, o Auditor Fiscal constatou a existência de 60 

funcionários; e no de Santana de Parnaíba, 70 funcionários (percentual de 46,15% para São Paulo). (...) 

Assim, há que se utilizar de critérios, já presentes nos autos, para que a retificação das bases de cálculo 

para menor leve à justiça fiscal perseguida. (...)”. (CMT/SP, PA 2009-0.300.033-0, Rel. Cons. Rafael 

Correia Fuso, 3ª Câmara Julgadora Efetiva, j. 19/10/2010, p. 28-30, grifo nosso). 
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função exercida pelos trabalhadores em qualquer dos estabelecimentos considerados, o 

ilustre conselheiro concluiu que todos eles concorrem igualmente para a prestação de 

serviço, o que justificaria a adoção do critério do número de funcionários em cada 

estabelecimento como critério para o rateio da receita a ser considerada como base de cálculo 

do ISS incidente sobre a prestação de serviço de forma integral. 

 É importante observar que, apesar de adotar critério razoável para a definição da base 

de cálculo do ISS que poderia ser cobrado por cada um dos Municípios em cujo territórios 

estão os estabelecimentos prestadores do serviço de intermediação de negócios de compra e 

venda e de comprovar a relação desse critério com essa materialidade tributável por meio 

desse imposto, o nobre Conselheiro do Conselho Municipal de Tributos de São Paulo decidiu 

pela possibilidade de o próprio órgão julgador administrativo retificar o lançamento do 

crédito do ISS que estava sendo questionado. Como já afirmado anteriormente neste mesmo 

tópico, o entendimento adotado neste trabalho é o de que não cabe ao julgador administrativo 

ou judicial retificar o lançamento do ISS levado à sua análise para a alteração da base de 

cálculo considerada na apuração do valor do imposto devido, especialmente quando esse 

critério não está expressamente previsto em lei, como é o caso do critério da relação entre o 

número de funcionários e a receita produzida pelo estabelecimento prestador adotado nesse 

julgamento. Esse critério pode não ser o mais adequado à delimitação da base de cálculo do 

ISS no caso concreto, como bem ressalvado pelo Conselheiro Rogério Mollica em seu voto 

proferido na análise do mesmo recurso360. 

 O mesmo órgão de julgamento administrativo da Prefeitura Municipal de São Paulo 

já analisou a adoção de critérios para o rateio da receita de prestação de serviço para a 

definição da base de cálculo do ISS devido a cada Município em cujo território ocorreu a 

prestação do serviço, tratada no Processo Administrativo n.º 2008-0.327.677-6361. Entre 

                                                           
360 Parte do voto do Conselheiro Rogério Mollica, proferido no julgamento do recurso apresentado no Processo 

Administrativo n.º 2009-0.300.033-0: 

(...) Logo, apesar do número de funcionários estar presente nos autos, seja pelas RAIS ou pela 

constatação do fiscal, esse critério pode não ser o mais acertado, sendo prudente que se abrisse novo 

prazo de defesa para que a empresa, caso desejasse, pudesse demonstrar e comprovar que tal método 

não seria o melhor para mensurar o percentual do ISS devido a cada um dos municípios. 

É de se ressaltar que em nenhum momento a Recorrente defendeu que o pagamento do ISS deveria se dar de 

acordo com o número de funcionários em cada uma de suas unidades, assim, a retificação promovida pelo 

Conselho Municipal de Tributos muito se assemelha a uma retificação de ofício, sendo que nesse caso 

deveria ser devolvido o prazo de defesa. (CMT/SP, PA 2009-0.300.033-0, Rel. Cons. Rafael Correia Fuso, 

3ª Câmara Julgadora Efetiva, j. 19/10/2010, p. 37, grifo nosso). 
361 Ementa: “ISS. PERÍODO-BASE DE 2001 A 2004. (...) LOCAL DA PRESTAÇÃO Comprovação pela 

recorrente de estabelecimento em Uberlândia com estrutura para a prestação dos serviços. 

Necessidade de distribuição das receitas entre os estabelecimentos da recorrente localizados nos 

municípios de São Paulo e Uberlândia. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE”. 
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outras matérias, foi discutida no mencionado processo o critério utilizado para o rateio da 

receita auferida por empresa operadora de cartões de crédito que, de acordo com o relatório 

elaborado pela autoridade fiscal, possui sede no Município de São Paulo e diversas filiais 

em Uberlândia e em outras cidades brasileiras, sendo que todas contribuem para a prestação 

do serviço. 

 É interessante observar que foi constatado, nesse segundo caso, que a atividade-fim 

da empresa fiscalizada era executada de forma concomitante tanto no estabelecimento 

prestador localizado no Município de São Paulo, quanto naquele localizado em 

Uberlândia/MG, o que impediria o lançamento do ISS de competência do Município de São 

Paulo sobre a totalidade da receita recebida por aquela empresa. Entretanto, os nobres 

Conselheiros entenderam pela impossibilidade de se adotar, para apurar a base de cálculo 

daquele imposto, o critério da proporcionalidade entre o número total de funcionários e a 

estrutura administrativa e comercial existentes em cada estabelecimento prestador e a receita 

total auferida com a execução dessa atividade. Ao invés disso, optou-se por retificar o 

lançamento realizado, considerando-se como base para o cálculo do ISS devido à 

municipalidade paulistana a receita de serviços declarada pela própria prestadora do 

serviço362. 

                                                           
(CMT/SP, PA 2008-0.327.677-6, Rel. Cons. Regina Vitoria Garcia e Silva, 3ª Câmara Julgadora Efetiva, j. 

19/06/2012, grifo nosso). 
362 É possível observar a adoção nesse critério na análise dos seguintes trechos do voto divergente da 

Conselheira Sheila Cristina Tâmbara: 

“(...) Inicialmente, cabe consignar que a característica do serviço prestado pelo contribuinte e a estrutura 

organizacional da empresa, de pronto, afastam a possibilidade de repartição da receita com base das 

informações contidas em RAIS dos estabelecimentos acima referidos. 

Com efeito, a análise detalhada do procedimento de fiscalização demonstra que os serviços prestados pelo 

contribuinte não poderiam ser desenvolvidos exclusivamente por um dos estabelecimentos, porquanto a 

natureza do serviço demanda a participação tanto de funcionários do setor administrativo como daqueles 

vinculados ao setor operacional. 

A análise da estrutura organizacional da empresa reforça a tese de que os serviços prestados pelo 

contribuinte pressupõem a participação de funcionários dos dois estabelecimentos. 
A propósito, cabe destacar que no estabelecimento localizado em São Paulo predominava a presença de 

funcionários vinculados à área administrativa (diretores e gerentes); enquanto que no estabelecimento de 

Uberlândia havia um predomínio de funcionários do setor operacional da empresa, em especial de 

profissionais envolvidos com o atendimento de call center. 

Depreende-se do exposto a impossibilidade de se realizar a repartição da receita com base no número 

de funcionários, porquanto tal critério equipararia as atividades exercidas pelos Diretores e Gerentes 

da empresa àquelas desenvolvidas pelos funcionários do setor de call center. 

Conclui-se, portanto, que o critério de repartição de receita utilizado no processo envolvendo a empresa 

MERCADO LIVRE, precedente mencionado pelo recorrente em seus memoriais, não pode ser utilizado no 

presente caso, visto que a espécie de serviço e a estrutura organizacional da empresa demonstram que a 

prestação de serviço não depende exclusivamente da quantidade de funcionários alocados em cada um dos 

estabelecimentos. (...) 

Conquanto os dados contidos no Demonstrativo de Lançamentos e Pagamentos afastem a possibilidade de 

utilizar o número de vínculos de emprego como critério de repartição de receita, as informações relativas 

aos recolhimentos espontâneos realizados pelo recorrente em São Paulo fornecem parâmetros para 

apuração de um critério objetivo de divisão. 
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 Concordando com a inaplicabilidade do critério da relação entre o número de 

funcionários de cada estabelecimento prestador e a receita que seria tributada em relação a 

cada um deles, o Conselheiro Jonathan Barros Vita propõe que o percentual da receita total 

de serviços do contribuinte que deveria ser utilizado como base de cálculo do ISS devido ao 

Município de São Paulo deveria corresponder à média ponderada dos percentuais dessa 

receita declarados pelo próprio contribuinte como tributáveis por essa Municipalidade. Em 

seu voto363, o nobre Conselheiro também concorda com a retificação do crédito tributário 

questionado para a adoção do critério do percentual da receita declarada pelo próprio 

contribuinte.  

 Da análise desse julgamento proferido pelo Conselho Municipal de Tributos de São 

Paulo, o questionamento que se coloca é o seguinte: a simples declaração feita pelo 

contribuinte ao Fisco municipal no sentido de que determinada porcentagem do total da 

receita de prestação de serviço que auferiu decorre da atividade realizada em 

estabelecimento prestador sujeito à sua tributação é suficiente para se afirmar a validade 

desse critério como definidor da base de cálculo do ISS devido a esse Município?  

 Considerando-se que a base de cálculo de qualquer imposto deve ser a exata medida 

da riqueza produzida com a materialidade concretizada pelo seu contribuinte, é possível 

afirmar que a constituição de qualquer crédito tributário de imposto, seja realizada pelo 

próprio contribuinte no chamado autolançamento, seja decorrente de procedimento de ofício, 

deve ser fundamentada em provas consistentes de qual foi a riqueza produzida pelo fato 

                                                           
Destarte, considera-se o fato de que o próprio contribuinte recolheu em São Paulo valores correspondentes a 

97% do total do imposto devido, tomaremos tal percentual como parâmetro máximo e, somando-o às médias 

anuais de recolhimento (2001,2002, 2003 e 2004), apuraremos o percentual que será atribuído ao 

estabelecimento localizado em São Paulo. (...) 

Assim, há que se utilizar critérios para que a retificação das bases de cálculo para menor leve à justiça 

fiscal perseguida. (...)”. (CMT/SP, PA 2008-0.327.677-6, Rel. Cons. Regina Vitoria Garcia e Silva, 3ª 

Câmara Julgadora Efetiva, j. 19/06/2012, p. 22-26, grifo nosso). 
363 Observe-se trecho do voto do ilustre Conselheiro:  

“(...) O grande problema, no caso, é o fato que a atuação da contribuinte ao realizar suas declarações é 

inconsistente, vez que, nas incidências até julho de 2001 aplicava um percentual de alocação de receitas de 

97% das receitas totais, reduzindo para quase 30% no mês seguinte e aumentando em fevereiro de 2003 para 

mais de 50%, conforme dados constantes do processo e do voto da relatora para acórdão. 

Outros elementos juntados aos autos revelam tal incongruência da atuação da recorrente, vez que em se 

aplicando o critério do percentual número de funcionários em São Paulo e o número total, os percentuais de 

receitas alocadas a este município seria inferior aquele efetivamente recolhido, lembrando que esta 

inconsistência é ressaltada também pelo fato de que tal filial surge em 1999 e somente em meados de 2001 é 

que há uma queda substancial da receita alocada a esta Edilidade. 

Neste sentido, a proposta deste voto seria a de eliminar a assimetria comportamental do contribuinte 

utilizando-se como parâmetro a média ponderada do percentual de alocação de receitas nos meses sob exame 

e, nos meses em que tal padrão não fosse seguido consistentemente, ou seja, entre julho de 2001 e janeiro de 

2003, aplicar-se-ia tal percentual”. (CMT/SP, PA 2008-0.327.677-6, Rel. Cons. Regina Vitoria Garcia e 

Silva, 3ª Câmara Julgadora Efetiva, j. 19/06/2012, p. 32, grifo nosso). 
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jurídico tributável por meio daquele imposto364. Em regra365, deve haver provas de que a 

receita auferida com determinada prestação de serviço é exatamente aquela utilizada como 

base de cálculo do ISS incidente sobre essa materialidade. A inexistência dessas provas 

possibilita que se questione se a riqueza produzida com a prestação daquele serviço 

realmente se resume ao valor declarado ou se haveria riqueza maior a ser alcançada por 

aquele imposto. 

 Sendo assim, é possível afirmar que pode padecer de carência de objetividade a 

adoção da porcentagem de receita autodeclarada pelo contribuinte como base de cálculo do 

ISS devido a um Município como critério de rateio dessa receita decorrente de prestações de 

serviços ocorridas concomitantemente em territórios de Municípios distintos. Como 

consequência, pode levar a uma tributação que não seja tão justa quanto o que se espera, 

especialmente quando se fala na aplicação da equidade, se não houver provas contundentes 

de que aquela porcentagem da receita declarada realmente é proporcional à atividade 

realizada naquele estabelecimento prestador do serviço. Especialmente nessa situação, é 

plenamente possível que o contribuinte declare que uma porcentagem maior da receita total 

de serviços decorreu da atividade realizada em estabelecimento localizado no território de 

um Município, cuja legislação preveja uma alíquota menor para a cobrança de ISS sobre 

aquela atividade, quando, na verdade, aquela maior parte da receita de serviços decorreu da 

atividade realizada em Município com tributação mais elevada. 

 Demonstra-se, assim, a diminuta sensação de segurança jurídica e de certeza do 

direito que se tem atualmente diante dessas situações em que inexiste a previsão, na 

legislação complementar nacional, de um critério objetivo para a delimitação da base de 

cálculo do ISS que compete a cada Município envolvido na mesma prestação de serviço. 

Diante da ocorrência dessa materialidade tributável por meio do ISS, o próprio contribuinte 

desse imposto se vê obrigado a, com base na equidade, eleger critério minimamente objetivo 

e demonstrar, por meio de provas, que esse critério está intrinsecamente relacionado com a 

riqueza produzida com aquela prestação de serviço para poder antecipar o pagamento do 

                                                           
364 Cf. os estudos sobre a prova no Direito Tributário realizados pela professora Fabiana Del Padre Tomé 

(2008), dos quais se destaca o seguinte trecho: “Tendo em vista que a realidade-em-si-mesma é inacessível, 

visto que se consome no limite espaço-temporal de sua realização, é a partir das provas apresentadas pelo 

sujeito cognoscente que se opera a (re)construção dos acontecimentos. Um evento só passa a ser fato jurídico, 

susceptível de ser tomado como pressuposto (motivo) do ato administrativo de lançamento ou de aplicação 

de penalidade tributária, se houver provas de sua ocorrência, constituídas segundo as regras prescritas pelo 

sistema do direito”. (TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no Direito Tributário. 2 ed. São Paulo: Noeses, 

2008, p. 293). 
365 Não se considera, para esse raciocínio, os casos em que a legislação municipal prevê o cálculo por estimativa 

do imposto devido pelo prestador de serviços. 
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ISS, conforme prescrevem as legislações municipais. Ainda assim, o alto grau de 

subjetividade da escolha desse critério não afasta a possibilidade de o fisco municipal 

questionar essa apuração feita pelo contribuinte do ISS e, por sua vez, levantar outras provas 

que fundamentem a adoção de critério distinto para a determinação da base de cálculo desse 

mesmo imposto. 

 Portanto, o que se constata é a necessidade de que seja alterada o quanto antes a atual 

legislação complementar que estipula normas gerais para a instituição e a cobrança do 

Imposto sobre Serviços pelos Municípios e pelo Distrito Federal, de tal forma que possa 

cumprir integralmente seu papel de dirimir conflitos de competência em matéria tributária, 

especialmente nesses casos em que a materialidade tributável é concretizada no território de 

mais de um Município. Ao prever critérios objetivos para o rateio da receita de serviços a 

ser considerada como base de cálculo do ISS a ser cobrado por cada um desses Municípios 

competentes para a tributação da mesma prestação de serviços, essa legislação passaria a 

garantir que a tributação de toda e qualquer prestação de serviço que se concretizasse no 

território de diferentes Municípios se daria de forma objetiva e isonômica e atingiria 

realmente apenas a materialidade tributável por meio do ISS. 
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CONCLUSÕES 

 

 

Parte I – A regra-matriz de incidência do Imposto sobre Serviços 

 

 1. A repartição constitucional de competências tributárias foi realizada com a 

prescrição das únicas espécies tributárias que podem ser instituídas e cobradas por cada ente 

que compõe a República Federativa do Brasil.  

 1.1. Em relação à espécie “imposto”, o texto constitucional elencou expressamente 

as únicas materialidades indicadoras de riqueza do contribuinte que podem ser atingidas pela 

sua cobrança, distribuindo cada uma delas de forma privativa à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios (com a ressalva apenas da competência residual da União 

para instituir impostos sobre outras possíveis materialidades, desde que o faça por meio de 

lei complementar). 

 1.2. Se um ente federado prever em lei própria a cobrança de um imposto sobre 

materialidade que não lhe foi atribuída, estará instituindo tributo inconstitucional. Da mesma 

forma, ainda que institua o imposto sobre materialidade que está na sua competência, se a 

base de cálculo eleita para a sua apuração não tiver relação com aquela materialidade, essa 

cobrança será inconstitucional. 

 

 2. O conceito jurídico adotado pelo constituinte originário na atribuição da 

competência para tributar determinada materialidade a um ente federado deve ser seguido 

por ele na instituição, em lei própria, da cobrança desse imposto. 

 2.1. Assumiu-se o entendimento de que o constituinte de 1988, por não ter feito 

nenhuma ressalva expressa sobre o conceito de cada instituto jurídico utilizado na repartição 

de competências tributárias, adotou os conceitos jurídicos vigentes no ordenamento jurídico 

brasileiro na época da promulgação da Constituição Federal. 

 2.2. O constituinte de 1988, ao atribuir aos Municípios e ao Distrito Federal a 

competência para tributar “serviços de qualquer natureza” (art. 156, inciso III), não 

prescreveu expressamente se o verbo ao qual deveria ser ligado esse complemento para 

identificar o fato jurídico tributável por meio do ISS deveria ser o verbo “prestar” ou o verbo 

“tomar”. Contudo, é possível afirmar que somente o prestador do serviço gera riqueza nova 
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com a execução de um contrato de prestação de serviço, sendo o sujeito que revela 

capacidade contributiva passível de ser tributada por meio desse imposto. 

 

 3. Em relação ao Imposto sobre Serviços, o texto constitucional prescreve 

expressamente a necessidade de definição dos limites do conceito de “serviço de qualquer 

natureza” em lei complementar de caráter nacional. Nessa definição, o legislador 

complementar deve seguir o conceito atribuído à prestação de serviço pelas regras do Direito 

Privado vigentes no momento da elaboração e da publicação do texto constitucional.  

 3.1. É possível afirmar que o constituinte de 1988 adotou o mesmo significado 

jurídico do Código Civil de 1916, ao prever o termo “serviço” como materialidade indicativa 

de riqueza tributável pelos Municípios por meio do ISS. Nesse caso, o termo “serviço” 

pressupõe um contrato bilateral e oneroso, realizado entre partes independentes, que tenha 

como objeto uma obrigação de fazer a ser realizada por uma parte em benefício da outra e 

que será compensada com o pagamento de certa quantia em dinheiro previamente estipulada. 

 3.2. O Código Civil de 2002 manteve as características da bilateralidade, da 

onerosidade, da consensualidade, da comutatividade e da falta de formalidade do contrato 

de prestação de serviço. Também manteve a estipulação do preço do serviço como elemento 

essencial do contrato, que pode não ser fixado em dinheiro, o que não impede a incidência 

do ISS sobre a prestação de serviço realizada. Todavia, não há que se falar na tributação de 

prestação de serviço realizada de forma gratuita, tendo em vista a inexistência de riqueza 

envolvida no fato jurídico ocorrido. 

 3.3. Não se enquadram no conceito civil de “prestação de serviço” as prestações de 

serviços sujeitas às leis trabalhistas, reguladas por legislação própria, por haver subordinação 

entre as partes. Além disso, falta a esse tipo de serviço a característica da bilateralidade do 

contrato de prestação de serviço, tendo em vista que o trabalhador age em nome da empresa 

empregadora nas ações que realiza em razão do contrato de trabalho.  

 3.4. Também os contratos de prestação de serviços públicos não estão sujeitos à 

incidência de ISS, pois são realizados de acordo com regras de caráter administrativo e no 

âmbito do direito público. 

 

 4. No exercício da função de definir os fatos jurídicos que podem ser tributados por 

meio do ISS, o legislador complementar nacional não está autorizado a incluir, nesse 

possível campo de incidência do ISS, fato jurídico que não corresponda àquele conceito de 
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“prestação de serviço” prescrito pelo Direito Civil, pois, se o fizer, estará ampliando 

indevidamente a competência tributária atribuída aos Municípios pela Constituição.  

 4.1. Atualmente, a materialidade tributável por meio do ISS é definida de forma 

denotativa pela Lei Complementar n.º 116/2003, que elenca, em uma lista anexa ao seu texto, 

as únicas atividades que podem ser consideradas como prestação de serviço para fins da 

cobrança desse imposto municipal.  

 4.2. A definição denotativa em forma de lista, apesar de prejudicar a autonomia do 

legislador municipal, que fica impedido de eleger, como hipótese de incidência do ISS, fato 

jurídico não previsto naquela lista, garante a segurança jurídica dos potenciais contribuintes 

desse imposto, ao delimitar taxativamente o campo máximo de incidência do ISS que pode 

ser adotado por todos os Municípios brasileiros. 

 

 5. Para que a ocorrência de uma das atividades previstas na lista anexa à Lei 

Complementar n.º 116/2003 possa ser tratada como prestação de serviço tributável por meio 

do ISS, é necessário que apresente as seguintes características: (i) a execução de uma 

obrigação de fazer (realização de um esforço humano, físico ou intelectual) que resulte em 

benefício material ou imaterial a terceira pessoa; (ii) a decorrência de um contrato bilateral, 

em que um sujeito presta serviço a outro, posto que a prestação de serviço em benefício 

próprio não revela riqueza tributável; (iii) a existência de um conteúdo econômico atrelado 

ao esforço realizado pelo prestador, independentemente da obtenção de lucro ou do 

recebimento do preço do serviço cobrado; (iv) a habitualidade do exercício da atividade pelo 

prestador do serviço; (v) a celebração de contrato, ainda que informal, de acordo com as 

regras do Direito Privado; (vi) a inexistência de subordinação entre prestador e tomador de 

serviço; e (vii) a ocorrência efetiva da prestação do serviço, não bastando a mera celebração 

daquele contrato. 

 

 6. Se a materialidade atribuída pelo texto constitucional aos Municípios para ser 

tributada por meio do ISS é o fato jurídico “prestar serviço de qualquer natureza”, todos os 

critérios que compõem o antecedente e o consequente da regra-matriz de incidência do ISS 

também devem estar diretamente relacionados a essa materialidade, a fim de garantir a 

constitucionalidade da cobrança desse imposto. 
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 7. O critério temporal de um tributo identifica o momento em que deve ocorrer o fato 

jurídico tributário para que nasça a obrigação tributária para o sujeito que o praticou. Por 

isso, deve estar intimamente relacionado ao critério material desse tributo.  

 7.1. No caso do Imposto sobre Serviços, o critério temporal da sua regra-matriz de 

incidência deve ser o momento em que o prestador de serviço já tenha finalizado a prestação 

do serviço de forma total ou parcial. Não pode ser momento anterior ao início da execução 

do serviço, pois o ISS não incide sobre meros contratos. 

 7.2. A legislação ordinária municipal pode prever expressamente o fracionamento da 

ocorrência desse fato jurídico em diferentes momentos, a depender da complexidade do 

serviço prestado. Nesse caso, a base de cálculo do ISS incidente em cada momento deve 

equivaler à parcela da materialidade executada no período correspondente.  

 

 8. O critério espacial da regra-matriz de incidência de um tributo tem a função de 

identificar o local em que deve ser concretizado um fato jurídico para que se instaure a 

relação jurídica tributária para a cobrança daquele tributo.  

 8.1. No caso do Imposto sobre Serviços, é no território do Município em que o 

serviço for prestado que se considera ocorrida a materialidade tributável por meio desse 

imposto, independentemente do local onde esse prestador tenha um estabelecimento ou do 

local onde está o tomador do serviço.  

 8.2. Quando os elementos envolvidos em uma mesma prestação de serviço 

(prestador, tomador, local de execução do serviço) encontram-se em territórios de 

Municípios distintos, sempre é necessário verificar, em cada caso concreto, o local onde o 

prestador executa a atividade-fim contratada, pois é nele que se considera ocorrido o fato 

jurídico tributável por meio do ISS, independentemente de existir outra atividade-meio 

executada em outro Município.  

 8.3. Os possíveis conflitos de competência que podem surgir na cobrança de ISS 

quando os elementos de uma prestação de serviço estão envolvidos em territórios de 

Municípios diferentes são dirimidos pelas regras prescritas nos arts. 3º e 4º da Lei 

Complementar n.º 116/2003. 

 8.4. Como regra geral, considera-se ocorrida a prestação do serviço no ponto 

geográfico onde está o estabelecimento prestador do serviço, definido como o local onde o 

prestador reúne, de forma permanente ou temporária, a mão-de-obra, os equipamentos e os 

instrumentos necessários para a execução desse serviço. Trata-se, portanto, do local onde a 

prestação de serviço, em regra, é praticada. 
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 8.5. No caso das atividades que exigem o deslocamento de todos esses elementos 

para o local onde o serviço precisa ser executado, é nesse ponto geográfico que se considera 

concretizada a materialidade tributável por meio do ISS. Grande parte dessas situações está 

prevista nos incisos I a XXII do art. 3º da mesma Lei Complementar.  

 8.6. Destaca-se o entendimento de que a verificação do local em que a prestação de 

serviço é efetivamente concretizada deve ser feita em relação a toda e qualquer atividade 

tributável por meio do ISS, esteja ela ou não nessa lista de exceção do art. 3º da LC n.º 

116/2003, pois somente esse local é capaz de definir a competência de um Município para a 

cobrança de ISS sobre esse fato.  

 8.7. Aplica-se, assim, o princípio da territorialidade, que determina que um ente 

federado somente tem competência para tributar determinado fato jurídico se a ocorrência 

estiver relacionada ao seu território.  

 8.8. Como consequência, somente o valor da riqueza produzida no território do 

Município com a execução da prestação de serviço poderá ser considerado como base para 

o cálculo do valor do ISS incidente sobre a atividade. 

 

 9. Se a materialidade que pode ser tributada por meio do ISS é o fato jurídico “prestar 

serviço” e não o fato de “tomar serviço”, apenas o sujeito que realiza essa atividade é que 

pode ser eleito pelo legislador municipal como contribuinte do ISS.  

 9.1. O vínculo jurídico existente entre o tomador do serviço e a prestação do serviço 

permite apenas que ele seja eleito pelo legislador municipal como sujeito “responsável” por 

reter o valor do ISS, no momento de realizar o pagamento do preço do serviço ao seu 

prestador, e por repassá-lo aos cofres municipais.  

 

 10. Como um dos elementos que compõem o critério quantitativo da regra-matriz de 

incidência de um tributo, a alíquota pode corresponder a um número percentual ou inteiro, 

cuja função é indicar o quanto do total da riqueza considerada como base de cálculo de um 

tributo corresponderá ao valor a ser pago pelo seu sujeito passivo. 

 10.1. A alíquota é o único dos elementos que compõem a regra-matriz de incidência 

do ISS que não está diretamente relacionado à materialidade “prestar serviço”. O valor 

máximo de 5% (cinco por cento) e mínimo de 2% (dois por cento) que hoje devem ser 

seguidos pelos Municípios na instituição e cobrança do ISS foram fixados de forma arbitrária 

no art. 8º, inciso II da Lei Complementar n.º 116/2003 e no art. 88, inciso I do Ato das 

disposições Constitucionais Transitórias.  
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 11. A base de cálculo é a grandeza que representa a medida da riqueza manifesta pelo 

fato jurídico tributário ocorrido no mundo real.  

 11.1. Se a prestação de serviço de qualquer natureza foi eleita pelo constituinte como 

fato jurídico indicador de capacidade contributiva do sujeito que a realiza, a base de cálculo 

do imposto incidente sobre esse fato necessariamente deve ser a expressão da riqueza 

decorrente dessa materialidade e elemento capaz de medir a sua extensão. 

 11.2. O legislador complementar nacional elegeu o “preço do serviço” como 

grandeza a ser considerada como base de cálculo do ISS. Ainda que esse elemento seja capaz 

de medir a riqueza produzida com a prestação do serviço, a sua previsão genérica no art. 7º, 

caput da Lei Complementar n.º 116/2003 não é capaz de delimitar, de forma clara e objetiva, 

quais dos valores recebidos pelo prestador de serviços do seu tomador podem ou não ser 

considerados como “preço do serviço” e, como tal, devem compor a base de cálculo do ISS. 

 11.3. Para atender ao princípio da capacidade contributiva, que impõe a busca por 

elementos que evidenciem a força econômica do seu contribuinte e a sua possibilidade de 

suportar determinada carga tributária, os Municípios brasileiros somente poderão considerar 

como base de cálculo do ISS os valores recebidos pelo prestador do serviço como forma de 

remuneração pelo serviço prestado. 

 11.4. Apenas os valores recebidos como receita de prestação de serviço mensuram a 

capacidade econômica que o prestador do serviço tem em razão do exercício da sua 

atividade. Qualquer outro tipo de valor que seja incluído na base de cálculo do ISS levará a 

uma tributação mais gravosa que aquela que poderá ser suportada por sua capacidade 

contributiva, o que a tornará inconstitucional. 

 

 

Parte II – A base de cálculo do Imposto sobre Serviços 

 

 1. A Constituição Federal atribuiu à lei complementar nacional a função de 

estabelecer normas gerais relacionadas à cobrança de tributos, entre as quais está a definição 

da base de cálculo dos impostos.  

 1.1. A Lei Complementar n.º 116/2003, no caput do seu art. 7º, prescreve que a base 

de cálculo do Imposto sobre Serviços é o “preço do serviço”. Essa prescrição não delimita 

de forma objetiva quais os valores que o prestador do serviço recebe do seu tomador que se 

caracterizam ou não como preço do serviço. 
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 1.2. A única ressalva feita por aquela lei complementar em relação a essa matéria diz 

respeito à apuração da base de cálculo do ISS incidente sobre os serviços de construção civil, 

prescrevendo que esse imposto não deve incidir sobre o valor que o prestador de serviço 

recebe do tomador como reembolso pelos materiais adquiridos e empregados na obra 

realizada.  

 

 2. A delimitação da base de cálculo do ISS pressupõe a definição do que se entende 

por “preço do serviço”. 

 2.1. Para as Ciências Contábeis, “preço do serviço” é a quantia que o prestador de 

um serviço cobra do seu tomador, que seja capaz de cobrir o custo de execução desse serviço, 

além dos gastos administrativos, comerciais e financeiros decorrentes do exercício dessa 

atividade econômica e que também possibilite a obtenção de certo lucro.  

 2.2. Por sua vez, o Código Civil brasileiro utiliza o termo “retribuição” para se referir 

ao “preço do serviço” cobrado pelo prestador do seu tomador. O termo “remuneração” 

também é utilizado pela doutrina pátria para se referir a essa contraprestação que o prestador 

do serviço tem direito de exigir do seu tomador como retribuição pela atividade executada 

em seu benefício. 

 2.3. Para fins da análise da cobrança do ISS, a doutrina tributária brasileira considera 

a expressão “preço do serviço” como equivalente ao valor recebido pelo prestador de serviço 

como contraprestação pela obrigação de fazer que realizou em benefício de um sujeito, sob 

o regime de direito privado e sem qualquer subordinação.  

 2.4. A eleição do preço do serviço como base de cálculo do ISS está de acordo com 

os limites impostos pela Constituição Federal à cobrança desse imposto, pois se trata de valor 

capaz de medir a riqueza decorrente da materialidade “prestar serviço”. 

 

 3. Para melhor delimitar a base de cálculo do ISS, é necessário diferenciar quais dos 

valores recebidos pelo prestador são receita de serviço, quais são reembolsos de despesas e 

quais devem ser considerados como meros ingressos. Apenas os primeiros correspondem ao 

preço do serviço e podem ser atingidos pela cobrança daquele imposto. 

 3.1. Por “ingresso” deve-se considerar todos os valores que entram no caixa do 

prestador de serviços em decorrência de pagamento feito pelo seu tomador.  

 3.2. Já os valores que entram no caixa da pessoa física ou jurídica como remuneração 

pelo serviço prestado por ela e que passam a fazer parte do seu patrimônio devem ser 

considerados como “receita” de prestação de serviço.  
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 3.3. Por fim, são considerados como “reembolso” de despesa os valores que o 

prestador de serviço recebe para recompor o seu patrimônio da forma como ele existia antes 

de o prestador ser obrigado a custear, no curso da execução do serviço, determinadas 

despesas específicas próprias do tomador. 

 3.4. Somente os valores recebidos pelo prestador de serviço a título de receita podem 

ser equiparados à expressão “preço do serviço” para fins de apuração da base de cálculo do 

ISS. Isso porque apenas esses valores são pagos ao prestador com a finalidade de remunerar 

a atividade realizada em favor do tomador. Esses são os únicos valores diretamente 

relacionados à materialidade “prestar serviços”, tributável por meio do ISS. 

 3.5. Não revelam a produção de qualquer riqueza nova pelo prestador de serviços os 

valores recebidos que já tenham destino certo, seja o de repasse a terceiro titular do direito 

de recebê-lo, seja o de recomposição de valores específicos pagos antecipadamente pelo 

prestador, que agia em nome do seu tomador. Por não revelarem capacidade contributiva do 

prestador, esses valores recebidos por ele não podem ser equiparados à expressão “preço do 

serviço” para definição da base de cálculo do ISS. 

 

 4. O objetivo principal deste trabalho foi verificar quais os limites que, de acordo 

com a Constituição Federal, devem ser seguidos pelos Municípios e pelo Distrito Federal na 

delimitação dos valores que devem ou não integrar a expressão “preço do serviço”, 

empregada como base de cálculo do Imposto sobre Serviços.  

 4.1. Para cumprir esse objetivo, foi proposto inicialmente o critério que diferencia 

despesas próprias do prestador do serviço de despesas próprias do tomador, que seriam 

custeadas, respectivamente, por receitas de serviço e por reembolsos de despesas. 

 4.2. Despesas próprias do prestador do serviço são aquelas que decorrem da 

atividade-fim para o qual o prestador foi contratado e são remuneradas com o pagamento de 

receita de prestação de serviço, valor que deve compor a base de cálculo do ISS.  

 4.3. Por sua vez, as despesas próprias do tomador são aquelas que o prestador tem 

com a realização de atividades-meio exigidas de forma particular por um tomador do serviço 

e que não são essenciais para a prestação de serviço principal. O seu valor é pago 

antecipadamente pelo prestador do serviço, que, posteriormente, é reembolsado pelo 

tomador com o pagamento de valores que, por não remunerarem a prestação de serviço 

propriamente dita, não devem fazer parte da base de cálculo do ISS. 
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 5. A inexistência de prescrição, na legislação complementar nacional, para que 

valores recebidos pelo prestador de serviços a título de mero ingresso ou de reembolsos de 

despesas do tomador não sejam incluídos na base de cálculo do ISS não autoriza a incidência 

desse imposto sobre esses valores, posto que não correspondem a receita de prestação de 

serviço.  

 5.1. A legislação municipal não pode incluir, na base de cálculo do ISS, valores que 

não expressem riqueza decorrente da concretização de uma prestação de serviço, 

materialidade que o constituinte destacou como tributável por meio daquele imposto.  

 5.2. Por outro lado, não é obrigatório que a legislação municipal prescreva todos os 

valores que não serão inclusos na base de cálculo do ISS para que o contribuinte desse 

imposto tenha direito de recolhê-lo apenas sobre os valores que correspondam ao “preço do 

serviço”, pois esse seu direito já é garantido pela própria Constituição Federal. 

 

 6. Ainda para tentar identificar cada um dos tipos de ingressos que possam estar 

presentes nas diversas prestações de serviço sujeitas à incidência do ISS, foi proposta a 

utilização de alguns critérios objetivos que permitem diferenciar “receitas de serviço” e 

“reembolsos de despesas”, de tal forma que seja possível definir uma base de cálculo do ISS 

que atenda aos limites da competência tributária atribuída pela Constituição aos Municípios 

para a cobrança desse imposto. 

 6.1. Primeiramente, foram propostos três critérios objetivos para serem aplicados na 

análise das despesas a serem custeadas por receitas de serviços ou por reembolsos de 

despesas. Trata-se dos critérios (i) da especificidade da despesa, (ii) da divisibilidade da 

despesa e (iii) da prescindibilidade da despesa, que devem estar presentes de forma 

cumulativa em uma despesa para que o valor que se destina ao seu custeio possa ser 

classificado como mero reembolso.  

 6.2. Caso um ou mais desses três critérios não possa ser aplicado em relação a uma 

despesa tida pelo prestador, essa despesa será caracterizada como despesa própria do 

prestador, que deverá ser custeada com receita de prestação de serviço. 

 

 7. O critério da especificidade da despesa identifica as despesas que não estão 

intrinsecamente relacionadas à natureza da prestação do serviço em questão e, como tais, 

não são custeadas pela receita obtida com a cobrança do preço do serviço. Seriam específicas 

as despesas realizadas apenas na prestação de um serviço em benefício de um determinado 
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tomador, não se tratando, então, de despesa que o prestador sempre será obrigado a ter para 

realizar a sua atividade. 

 

 8. A aplicação do critério da divisibilidade do valor da despesa tem o objetivo de 

identificar o valor exato que o prestador do serviço gasta com certa despesa na realização de 

determinada prestação de serviço a um tomador específico. Se o prestador não puder 

identificar o valor exato da despesa cujo custo foi obrigado a antecipar para prestar o serviço 

da forma como contratada por um tomador específico, também não poderá exigir desse 

tomador o pagamento de determinada quantia a título de reembolso exclusivo daquela 

despesa. 

 8.1. Para estabelecer que uma despesa relacionada à determinada prestação de serviço 

é custeada por reembolso pago pelo seu tomador e que esse valor não deve compor a base 

de cálculo do ISS incidente sobre aquela prestação, não basta que essa despesa seja 

identificada como não essencial para a execução daquele tipo de serviço: também é 

necessário que seja possível a identificação do valor exato dessa despesa para que o 

pagamento desse valor possa ser exigido pelo prestador do seu tomador. 

 

 9. O critério da prescindibilidade da despesa para a execução de determinado tipo de 

serviço permite identificar uma despesa como decorrente de alguma particularidade que o 

prestador é obrigado a acrescentar na prestação do serviço para certo tomador, em razão das 

exigências que ele lhe impôs no momento de sua contratação. Por ser prescindível, trata-se 

de despesa que não será verificada em toda e qualquer prestação desse serviço que for 

executada pelo prestador, mas apenas em prestações específicas. Caracteriza-se, então, como 

uma despesa que deve ser custeada por meio de reembolso. 

 9.1. Diferentemente, se determinada despesa for imprescindível para que o prestador 

possa executar o serviço em benefício de todo e qualquer tomador que o contratar, essa 

despesa certamente estará relacionada à própria natureza desse tipo de serviço, à execução 

da atividade-fim executada por esse prestador. Como tal, essa despesa será caracterizada 

como uma despesa própria do prestador do serviço, que deve ser custeada com a receita 

auferida por ele com a prestação do seu serviço. 

 

 10. A conjugação desses três critérios permite afirmar que aqueles valores que forem 

recebidos pelo prestador do serviço do seu tomador que se destinem ao custeio de despesas 

ocorridas de forma específica na prestação de serviço realizada para esse tomador, que 
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tenham um valor certo e que não sejam imprescindíveis para a realização daquele tipo de 

serviço de uma forma geral devem ser considerados como reembolso e, por consequência, 

não podem compor a base de cálculo do ISS.  

 10.1. Qualquer cobrança de ISS que se faça sobre esses valores recebidos pelo 

prestador de serviço a título de reembolso estará atingindo materialidade diversa daquela 

atribuída pela Constituição aos Municípios para a cobrança do ISS, o que tornará essa 

cobrança inconstitucional. 

 10.2. Caso a despesa analisada não se enquadre em um ou mais dos critérios 

propostos (especificidade, divisibilidade ou prescindibilidade da despesa), deverá ser 

custeada com parte da receita recebida pelo prestador como contraprestação pelo serviço 

realizado. Por conta disso, esses valores devem ser considerados na apuração da base de 

cálculo do ISS incidente sobre essa prestação de serviço, pois constituem riqueza gerada 

pelo prestador e utilizadas para pagar as despesas próprias da prestação do serviço. 

 

 11. Também foram propostos critérios objetivos para diferenciar os valores recebidos 

a título de receita de serviço daqueles valores que apenas transitam temporariamente pelo 

caixa da empresa prestadora de serviços, que os encaminha para seus verdadeiros titulares. 

Trata-se, nesse último caso, de meros ingressos. 

 11.1. Por não remunerarem a atividade de prestação de serviço realizada pelo 

prestador, esses valores recebidos como meros ingressos não têm relação com a 

materialidade tributável pelo ISS e, por consequência, não devem compor a base de cálculo 

desse imposto municipal. 

 

 12. Os dois critérios cumulativos que foram propostos neste trabalho para diferenciar 

meros ingressos de receitas de prestação de serviço foram (i) o critério da titularidade do 

ingresso e (ii) o critério da definitividade da incorporação do valor ao patrimônio do 

prestador do serviço.  

 12.1. Caso os valores recebidos pelo prestador de serviços devam ser repassados em 

determinado prazo para terceira pessoa, que é a verdadeira titular desses valores, não há que 

se falar em qualquer definitividade desses valores no patrimônio do prestador de serviço, e 

sim em transitoriedade. Trata-se, nesse caso, de mero ingresso registrado pelo prestador, que 

é recebido por ele sem qualquer relação com a materialidade concretizada na prestação de 

determinado serviço. Por conta disso, esse valor não deve compor a base de cálculo do 

imposto incidente sobre aquela prestação. 
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 12.2. Por outro lado, a aplicação conjunta daqueles dois critérios também demonstrou 

que os valores recebidos do tomador que permanecem de forma definitiva com o prestador, 

integrando o seu patrimônio, por ser ele o seu titular, correspondem a ingressos que podem 

ser diferenciados em “receitas” e “reembolsos”.  

 

 13. Também é necessário considerar os efeitos que têm os descontos concedidos 

sobre o preço do serviço estipulado inicialmente pelo prestador sobre a base de cálculo do 

Imposto sobre Serviços. Esses descontos são classificados pela doutrina e pela 

jurisprudência atuais em condicionados e incondicionados, a depender da existência ou não 

de uma condição que deve ser cumprida pelo tomador para que o desconto seja efetivamente 

concedido, classificação que também diferencia os seus efeitos tributários 

 13.1. No caso dos descontos incondicionados, o prestador, em qualquer hipótese, 

receberá o preço do serviço sem o valor do desconto, posto que o preço do serviço já foi 

alterado no momento da ocorrência do fato jurídico tributável por meio do ISS. Esse valor 

nunca será recebido efetivamente pelo prestador e não poderá, portanto, ser considerado 

como base de cálculo do ISS. 

 13.2. Diferentemente, quando os descontos são concedidos de forma condicionada, 

o serviço é prestado pelo valor inicialmente contratado e, posteriormente, em decorrência de 

convenções particulares estabelecidas entre prestador e tomador em relação à forma de 

pagamento desse serviço, o seu preço é modificado. Por isso, a apuração do valor do ISS 

devido deve considerar a materialidade efetivamente realizada pelo prestador do serviço e a 

riqueza gerada por ele com a concretização desse fato. 

 13.3. Assim como o inadimplemento total do preço do serviço pelo tomador não 

exclui o direito do Fisco de exigir o pagamento do ISS sobre o fato jurídico tributário 

concretizado, o fato de o prestador poder exigir do tomador o pagamento do preço total do 

serviço se ele não cumprir com a condição estabelecida para a concessão do desconto 

condicionado permite que esse valor seja incluído na base de cálculo do ISS incidente sobre 

essa prestação de serviço. 

 

 14. A ocorrência de uma mesma prestação de serviço no território de mais de um 

Município também causa problemas na definição da base de cálculo do ISS. Nesse caso, o 

critério material da regra-matriz de incidência do ISS é concretizado no território de mais de 

um Município, o que confere a todos eles a competência para tributar esse fato. 



310 

 

 14.1. Quando uma prestação de serviço compreender a realização de uma atividade-

fim no território de um Município e de outras atividades-meio imprescindíveis para aquela 

em outros Municípios diferentes, a definição da base de cálculo do ISS incidente sobre essa 

prestação deve considerar o preço cobrado pelo prestador para remunerar a realização da 

atividade-fim, ainda que, para a definição desse preço, também tenham sido consideradas 

despesas incorridas na execução daquelas atividades-meio. Nesse caso, a competência para 

a cobrança desse imposto cabe apenas ao Município onde foi realizada a atividade-fim. 

 14.2. Porém, quando a mesma atividade-fim é concretizada de forma concomitante 

em estabelecimentos localizados em territórios de Municípios distintos, todos os Municípios 

envolvidos na execução dessa prestação de serviço têm competência para tributá-la. Nessa 

situação, o conflito de competências decorre da existência de um único preço de serviço que 

remunera a prestação de serviço executada em todos aqueles estabelecimentos e que deverá 

ser rateado para a apuração da base de cálculo do ISS a ser cobrado por cada um daqueles 

Municípios, sem que haja critério para esse rateio previsto em lei complementar.  

 

 15. A omissão da legislação complementar nacional na prescrição de critérios para 

dirimir o tipo de conflito de competência que se verifica na apuração da base de cálculo do 

ISS incidente sobre prestações de serviços realizadas nos territórios de mais de um 

Município não autoriza os legisladores municipais a legislarem sobre essa matéria. Se fosse 

permitido, seria grande a probabilidade de que a prescrição de determinados critérios pela 

legislação de um Município levasse à invasão da competência tributária do outro Município, 

além da possível prescrição de múltiplas cobranças de ISS sobre a mesma parcela de receita 

decorrente da mesma prestação de serviço. 

 15.1. Diante das regras atualmente postas no ordenamento jurídico vigente, a 

utilização da equidade como instrumento de interpretação e de integração da legislação 

tributária é uma forma legal de se tentar resolver esse tipo de conflito. 

 15.2. Entende-se a equidade como instrumento de realização da justiça no caso 

concreto, a ser utilizado para resolver os conflitos decorrentes de situações concretas que 

não foram previstas em lei como hipóteses para a aplicação de uma consequência jurídica.  

 15.3. Em matéria tributária, a aplicação da equidade não pode se sobrepor à aplicação 

do princípio da legalidade tributária. Não é esse o caso em questão, pois, existindo lei própria 

em cada Município prevendo a incidência de ISS sobre prestações de serviço, faltará apenas 

a previsão da base de cálculo para completar essa incidência. 
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 15.4. A aplicação da equidade para solucionar esse tipo de conflito deve nortear a 

busca por critérios objetivos que estejam relacionados com a materialidade “prestar serviços 

de qualquer natureza” e que possam levar a um rateio do preço do serviço de tal forma que 

todos os Municípios envolvidos possam exercer a sua competência tributária, ao mesmo 

tempo em que a capacidade contributiva do prestador seja respeitada. 

 15.5. A eleição desse critério para o rateio da base de cálculo feito com o uso da 

equidade deve ser fundamentada em provas contundentes produzidas pelo sujeito que o 

utilizou na apuração do ISS devido (o contribuinte ou a autoridade administrativa). Essas 

provas devem ser capazes de demonstrar a intrínseca relação existente entre o critério eleito 

e a materialidade atingida por esse imposto.  

 15.6. Se a validade do crédito tributário de ISS constituído com base nesse critério 

de rateio for questionada, caberá à autoridade julgadora, seja em tribunal administrativo ou 

judicial, verificar se aquelas provas realmente demonstram a adequação do critério eleito. 

Caso não haja essa confirmação, essa autoridade deverá anular tal crédito tributário, pois não 

tem competência para revisar o lançamento tributário. 

 

 16. Conclui-se pela necessidade de que a atual legislação complementar que estipula 

normas gerais para a instituição e a cobrança do Imposto sobre Serviços seja alterada o 

quanto antes para que possa cumprir integralmente seu papel de dirimir conflitos de 

competência em matéria tributária, especialmente nos casos em que a materialidade 

tributável é concretizada no território de mais de um Município. Com a previsão de critérios 

objetivos para o rateio da receita de serviços a ser considerada como base de cálculo do ISS 

a ser cobrado nesses casos, essa legislação passaria a garantir que a tributação dessas 

prestações de serviço se daria de forma objetiva e isonômica. 
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