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RESUMO 

FORTES, Maurício Cezar Araújo. A regra-matriz de incidência do Imposto Sobre Serviços 

de Qualquer Natureza. 2009. 219f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

A descrição do sistema tributário é potencializada com a adoção do modelo teórico da 

regra-matriz de incidência, que estabelece a estrutura lógica das normas que regulem a 

incidência tributária, decompondo-as em cinco critérios: material, temporal, espacial, 

quantitativo e pessoal. O presente estudo tem por objetivo a determinação dos critérios da 

regra-matriz de incidência do Imposto Sobre Serviços. O primeiro capítulo firma os 

pressupostos teóricos e principais pontos de partida do estudo, estabelecendo a relação 

entre Direito, linguagem, interpretação e incidência tributária. Do segundo ao quarto 

capítulos dedicamo-nos à determinação dos critérios material, temporal e espacial do ISS, 

especialmente no tocante à definição do alcance e sentido do termo serviço e dos casos em 

que a incidência do ISS possa gerar conflitos de competência. No quinto e sexto capítulos 

são analisados os critérios quantitativo e pessoal do imposto, estabelecendo suas alíquota e 

base de cálculo, bem como seus sujeitos ativo e passivo.   
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ABSTRACT 

FORTES, Maurício Cezar Araújo. A regra-matriz de incidência do Imposto Sobre Serviços 

de Qualquer Natureza. 2009. 219f. Dissertation (Master´s Degree) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

The description of the tax system is potentized by the adoption of the incidence matrix-rule 

model, which establishes the logical structure of norms that regulate the tax incidence, 

decomposing them on five criteria: material, spatial, temporal, quantitative and personal. 

This study aims at determining the criteria of the Brazilian Municipal Services Tax (ISS) 

incidence matrix-rule. The first chapter settles the theoretical assumptions and the main 

starting points, establishing the relation between Law, language, interpretation and tax 

incidence. From the second to the forth chapters we dedicate to determine the material, 

temporal and spatial criteria of ISS, concentrating on the definition of the term "service" 

and on cases where the incidence of ISS may generate jurisdiction conflicts. On the fifth 

and the sixth chapters the quantitative and personal criteria are analyzed, in order to 

establishing the ISS’s rate and tax basis, as well as its active and passive subjects. 
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INTRODUÇÃO  

A investigação que desenvolvemos neste trabalho diz respeito ao Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza, ISS ou ISSQN. Pretendemos, fundamentalmente, 

determinar a sua regra-matriz de incidência tributária. Trata-se, sem sombra de dúvidas, de 

um dos impostos mais ricos em problemas e, talvez, dos mais complicados em termos de 

modelagem teórica. 

Os problemas relacionados ao ISS vão da compreensão dos termos designativos de 

competência tributária à possibilidade de sua limitação por legislação infraconstitucional, 

passando pela correta definição de sua base de cálculo. Talvez por serem os serviços entes 

puramente abstratos, uma denominação que se retirou da economia e que a partir da 

economia alguns autores tentem definir, o ISS é o imposto que apresenta o maior potencial 

de geração de conflitos de competência, seja dos Municípios e do Distrito Federal entre si, 

seja destes com os Estados e a União. Ali, conflitos territoriais; aqui, conflitos materiais. 

E a estes problemas dedicam-se doutrina e jurisprudência desde a edição do Decreto-

Lei 406/68, que cuidava do ISS, instituído à imagem e semelhança do IVA Europeu. Com 

o advento da Emenda Constitucional 37/2002 e da Lei Complementar 116/03, novos 

problemas vieram somar-se aos antigos: uma nova regra de competência territorial, agora 

com mais exceções ao critério do estabelecimento prestador, prevê a tributação das 

importações de serviços e a exclusão da tributação quando as atividades se considerem 

exportadas. 

Esta inovação legislativa elevou os Municípios à qualidade de partícipes do processo 

de integração comercial internacional, especificamente no que se refere ao fluxo de 

serviços, motivo para tracemos os limites de sua competência de forma mais clara, se 

desejarmos que sua atuação seja efetiva e justa. 

Além disso, os Municípios brasileiros têm assumido um papel cada vez mais ativo no 

panorama da prestação de serviços públicos. Embora grande parte das receitas municipais 

ainda provenha de repasses federais e estaduais – em 2004, 17,5% das receitas 

orçamentárias adveio de tributos municipais –, suas receitas tributárias apresentam uma 
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clara tendência de crescimento. E o ISS, principal tributo municipal, foi responsável, em 

2004, por 45,6% de suas receitas tributárias1. Em 2006, a arrecadação total do imposto 

bateu a cifra de R$ 16,1 bilhões2. Conhecer melhor as normas sobre o imposto pode ajudar 

não só a combater a sonegação e simplificar sua arrecadação, mas também a distribuir de 

maneira mais justa o seu produto. 

Para tratar do tema, estabeleceremos, no primeiro capítulo, as principais premissas 

adotadas no modelo conceitual da regra-matriz de incidência tributária. E, com a finalidade 

de potencializar a análise jurídica, serão apresentados os principais instrumentos que a 

compreensão do Direito a partir de uma abordagem lingüística nos proporciona. 

No segundo capítulo abordaremos a materialidade do ISS, é dizer, determinaremos 

uma definição para o conceito de serviço, bem como do verbo de que deve vir 

acompanhado o termo para que se defina o critério material do imposto. A partir deste 

conceito, estabeleceremos os limites da competência dos Municípios, especialmente 

quando serviço se confunda com mercadoria, produção de software, industrialização e 

comunicação, é dizer, nos casos em que possam ocorrer conflitos de competência. 

Mas não só dos conflitos de competência verticais – entre entes federativos de 

diferentes níveis – cuidaremos neste trabalho. Também os conflitos de competência dos 

Municípios e Distrito Federal entre si, serão estudados. Para tanto, no terceiro e quarto 

capítulos, trataremos, respectivamente, dos critérios temporal e espacial, a partir dos quais 

será possível determinar quando e onde um serviço pode e deve considerar-se prestado. 

Somente a partir da definição de quando e onde se consideram ocorridos os serviços é que 

podemos dizer quem será o ente competente para exercer a tributação. Ou qualificar a 

atividade como não sendo passível de tributação, o que ocorre nos casos em que o serviço 

se considere exportado ou não importado. 

Uma vez estabelecidos os critérios do antecedente, poderemos enunciar os critérios 

do conseqüente normativo da RMIT do ISS: o critério quantitativo, determinando suas 

alíquotas e base de cálculo, o que faremos no quinto capítulo e; o critério pessoal, 

                                                

 

1 Fonte dos dados: BREMAEKER, François E. J. de. A receita tributária dos Municípios brasileiros em 
2004. IBAM/ENSUR/CEIF/IBAMCO, 2005.  
Disponível “on-line” através da URL: http://www.ibam.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm 
2 Fonte dos dados: BREMAEKER, François E. J. de. A proposta de reforma tributária: a substituição do ISS 
pelo IVV. IBAM/ENSUR/CEIF/IBAMCO, 2007. Disponível “on-line” através da URL: 
http://www.ibam.org.br/publique/media/bcjout07ni.pdf 

http://www.ibam.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm
http://www.ibam.org.br/publique/media/bcjout07ni.pdf
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representado pelos sujeitos ativo e passivo da relação jurídica tributária, temas do sexto 

capítulo. 
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CONCLUSÕES  

1. A realidade, dentro da qual se insere a realidade social, é constituída pela 

linguagem. O Direito será entendido como objeto do mundo cultural. Como tal, será, 

também, constituído por linguagem. 

2. A Ciência do Direito estuda o Direito. O Direito, objeto-material, é decomponível 

em diversos objetos-formais. No presente trabalho é adotada postura dogmática, é dizer, o 

objeto de estudo será o conjunto de normas jurídicas válidas, ou seja, o direito positivo. A 

opção dogmática não exclui outras formas de apreciação do fenômeno jurídico. 

3. Uma norma será considerada válida quando produzida pelo órgão e segundo o 

procedimento estipulados pelo sistema, bem como as unidades normativas logicamente 

dedutíveis destas normas. 

4. Normas jurídicas serão entendidas como expressões irredutíveis de manifestação 

do deôntico. Estas estruturas mínimas deverão conter um antecedente implicando um 

conseqüente: um fato a que se atribua, deonticamente, uma relação jurídica entre sujeitos. 

5. A incidência normativa comporta duas operações: subsunção e implicação. A 

primeira consiste em se reconhecer a inclusão de uma ocorrência concreta na classe 

conotada no antecedente de outra norma. Na segunda operação temos a implicação da tese 

devido à ocorrência da hipótese, o que, no direito, implica no necessário surgimento de 

uma relação jurídica. Na operação de subsunção ocorre predominância do eixo 

paradigmático. 

6. Durante o processo de interpretação, transitamos entre quatro subsistemas que o 

Prof. PAULO DE BARROS CARVALHO chamou de S1, S2, S3 e S4. S1 é o subsistema 

da literalidade textual, dos enunciados prescritivos contidos nas leis, a partir do qual se 

constrói S2, formado pelo conjunto dos conteúdos de significação dos enunciados 

prescritivos. Construídos S1 e S2 deve ser realizado um “esforço de contextualização” para 

reunir os elementos que permitam enunciar unidades normativas completas e confrontar o 

resultado obtido com os valores que o sistema consagra, construindo do S3. S4 é 

constituído pelas relações da norma construída com as demais normas do sistema. 
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7. As normas tributárias devem ser interpretadas segundo os mesmos critérios 

utilizados para interpretar as demais normas jurídicas 

8. As regras matrizes de incidência tributária ostentam cinco critérios: material, 

espacial, temporal, pessoal (sujeito ativo e passivo) e quantitativo (alíquota e base de 

cálculo). 

9. Os critérios temporal e espacial podem ser analisados sob uma dupla perspectiva: 

tempo e espaço para o fato e tempo e espaço no fato. 

10. Quando nos referimos ao tempo e espaço para o fato, falamos do momento/local 

em que determinada conduta intersubjetiva deve ocorrer para ser incluída na classe 

conotada pela hipótese. Sendo a hipótese de incidência uma classe de ações dentre todas as 

ações possíveis, tal pensamento pode ser aplicado às coordenadas de espaço/tempo, sendo 

o espaço/tempo para o fato, uma classe de tempos/locais em que a hipótese poderá 

verificar-se. 

11. Quando nos referimos ao tempo e espaço no fato, queremos dizer o 

momento/local em que se considera ocorrido o fato descrito na hipótese normativa. 

12. Podemos distinguir duas diferentes regras-matrizes de incidência tributária 

referentes ao ISS, que designamos ISS e ISS-Importação. 

13. O aspecto material da RMIT do ISS e do ISS-Importação é prestar serviços de 

qualquer natureza. Não há na Constituição qualquer empecilho ao emprego de outro verbo, 

como tomar. O verbo do critério material depende de escolha do legislador complementar. 

14. A colocação de serviço à disposição do tomador equivale à sua prestação, desde 

que seja remunerada. 

15. Existem dois modelos teóricos segundo os quais os termos designativos de 

competência material tributária poderão ser apreendidos: tipos e conceitos. Conceitos (ou 

conceitos classificatórios) podem ser representados como a soma de elementos distintivos 

conclusivos que se subsumem ou não a um conjunto de fatos. Tipo refere-se a uma 

totalidade graduável e aberta, relativa, em maior ou menor grau, a um conjunto de fatos. O 

tipo está em oposição ao conceito: enquanto este permite uma definição exata, aquele seria 

apenas descritível, não apresentando tal descrição elementos necessários à sua 

diferenciação, mas os traços característicos, ou típicos. 
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16. Por não admitir limites à sua descrição, os tipos estão em constante evolução, 

podendo ocorrer que algumas características, com o tempo, passem a preponderar sobre 

outras, ou mesmo desaparecer. E o tipo resta alterado com o reconhecimento de que 

determinado objeto inclui-se na classe por ele conotada, que passa a adotar na sua 

descrição as características da nova inclusão. 

17. Não se pode estabelecer, a priori, que os termos utilizados pela Constituição para 

designar a competência material tributária devam ser entendidos como tipos ou conceitos. 

18. Ao designar a competência dos Municípios para instituir o ISS, a Constituição 

utilizou-se do termo indeterminado “serviços”. Sua correta definição requer a análise da 

realidade infraconstitucional, da linguagem comum, das conotações atribuídas aos termos 

pela jurisprudência e pela doutrina. 

19. O significado de base do termo serviço remete a uma ação, atividade, trabalho, 

exercício de função ou seu produto. Padece da ambigüidade processo/produto, designando 

tanto uma atividade ou processo como seu produto ou resultado. No texto constitucional, é 

com este sentido que o termo é geralmente empregado. Assim, antes de ser uma imposição 

do Direito Privado, a própria significação de base de serviço constitui um fazer.  

20. Não existe um critério objetivo para distinguir os limites entre o que seja uma 

prestação de dar ou de fazer. O critério de distinção é subjetivo, é dizer, baseia-se em 

apreciações sobre o caso concreto feitas pelo credor da prestação. 

21. A definição do conceito de serviço que se pode construir a partir da análise do 

texto constitucional e de seu contexto – normativo, doutrinário, jurisprudencial, 

lingüístico, etc. – é: comportamento humano intersubjetivo e economicamente apreciável, 

que consista em um mínimo de fazer, ainda quando se faça necessária aplicação ou dele 

resulte coisa, cuja exata delimitação deve ser estabelecida em norma geral introduzida por 

lei complementar. 

22. A perfeita delimitação do que seja serviço para efeitos tributários, dadas as 

características da materialidade passível de tributação, requer necessariamente a 

intervenção de um ato normativo que substitua a valoração subjetiva do que seja dar ou 

fazer. Este ato normativo é previsto no artigo 156, III e tem a função de estabelecer quais 

serviços poderão ser tributados pelo ISS. 
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23. A lista de serviços pretende ser taxativa apesar de compreender interpretação 

compreensiva ou analógica, mesmo nos casos em que não se admite a tributação de 

serviços “congêneres”. Mas se outros serviços não listados podem ser incluídos na classe 

dos serviços tributáveis, então não há que se falar em taxatividade. 

24. A taxatividade da lista, apesar de afirmada pela jurisprudência, não se confirma 

com a análise dos casos práticos, tais como os ocorridos sob a égide do Dec.-Lei 406/68, 

em que atividades não previstas na lista anexa, foram consideradas tributáveis com base na 

semelhança com outros itens. Além disso, expressando-se por meio de linguagem, toda 

lista é passível de interpretação e, neste diapasão, capaz de incluir casos não 

expressamente previstos. 

25. A lista descreve tipos, ou seja, uma totalidade graduável e aberta, relativa, em 

maior ou menor grau, a um conjunto de fatos. Os tipos descritos na lista não permitem uma 

definição exata, sendo apenas descritíveis, não apresentando tais descrições elementos 

conclusivos necessários à sua diferenciação, apenas os traços característicos, ou típicos. 

26. Mesmo previsto na lista de serviços, o leasing financeiro caracteriza-se como 

autêntica prestação de coisa, podendo o leasing operacional também sê-lo, quando não 

exista cláusula de assistência técnica. Como tais, de acordo com a orientação aqui adotada, 

não são passíveis de tributação pelo ISS, por desrespeitarem as limitações a que estão 

limitadas as normas gerais em matéria tributária, no caso, a subversão do conceito de base 

de serviço. 

27. O conceito de base de serviços não comporta a tributação de locações. No 

entanto, a conjugação de locação de equipamentos e o fornecimento da mão-de-obra para 

operá-los, ainda que se discriminem os valores referentes a um e outro, converte-se na 

prestação do serviço com emprego de equipamento.  

28. Não são tributáveis pelo ISS as prestações decorrentes de relações de trabalho ou 

os serviços dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de 

sociedades e fundações e dos sócios-gerentes e gerentes-delegados 

29. O ISS não incide sobre os chamados “serviços financeiros”, tais como 

empréstimos e financiamentos. 
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30. Por estarem na competência dos Estados, não incide ISS sobre os serviços de 

comunicação, tais como serviços de “TV por assinatura”, de comunicação de mensagens 

de terceiros por radiodifusão (publicidade paga nas TVs abertas e rádios) e dos provedores 

de Internet, tanto os de acesso como os de conteúdo. 

31. São tributáveis pelo ISS os serviços de propaganda visual (prestado por meio de 

outdoors ou distribuição de panfletos) ou sonora (prestado por meio de um carro de som), 

assim como os “serviços de valor adicionado”. 

32. Os softwares de prateleira devem ser tributados pelo ICMS, por inexistir uma 

atividade decorrente de solicitação específica, sendo os demais tributáveis pelo ISS. 

33. Na industrialização por encomenda, o IPI incidirá sempre que as atividades 

tributáveis estiverem inseridas no ciclo de industrialização. Caso contrário, incidirá o ISS. 

Nos serviços gráficos, o desenvolvimento jurisprudencial levou o STJ à fixação de dois 

critérios alternativos para determinação da materialidade do ISS: ser o serviço prestado sob 

encomenda ou personalizado 

34. Ao editarem suas legislações, os Municípios não precisam re-editar a lista de 

serviços, pois, por ser a lista veiculada por norma nacional, já estará ela integrada ao 

conjunto de normas que integram as ordens jurídicas parciais dos entes federados. Em o 

fazendo, auto-limitam sua competência tributária, no sentido de tornar impossível, sem que 

nova alteração legislativa municipal se processe, a tributação de novos serviços que 

eventualmente venham a ser incluídos sob sua competência. 

35. A introdução em legislações municipais das chamadas “cláusulas bônus”, que 

estabelecem competência para tributar “outros serviços” não listados pela Lei 

Complementar 116/2003, não tem o condão de conferir-lhes competência tributária. 

36. As normas gerais em matéria tributária não fixam um momento específico em 

que a materialidade deva ocorrer para que seja suscetível de tributação pelo ISS. 

Ocorrendo o fato tributável, é devido o tributo. Sob o ponto de vista da limitação do tempo 

para o fato o ISS é tributo sem critério temporal ou de critério temporal universal, ou seja, 

ocorrida a materialidade, a qualquer tempo, é devido o tributo. 

37. O critério temporal do ISS, visto como o tempo no fato corresponde ao momento 

em que se pode afirmar que a materialidade prestar/tomar serviço concretizou-se no 
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mundo real. Não se confunde com o momento em que nasce a obrigação tributária, uma 

vez que, de acordo com as premissas adotadas neste estudo, a relação tributária surge 

quando constituída de acordo com a linguagem competente, ou seja, com o lançamento. 

38. O momento em que se considera ocorrida a materialidade variará de acordo com 

o tipo de serviço prestado. Os contratos de prestação de serviços podem ser classificados 

em: i) indivisíveis, quando tiverem por objeto um trabalho completo, dotado de 

individualidade própria ou; ii) divisíveis, quando ínsita estiver uma idéia de duração de 

trabalho, quantidade.  

39. Nos contratos indivisíveis, regra geral, só haverá incidência do ISS quando da 

entrega do serviço. Falamos em regra geral porque, mesmo quando se contrata um 

resultado, em sendo possível seu fracionamento, podemos falar em incidência de ISS se as 

partes reconhecem como realizadas as sucessivas etapas. 

40. Quando o serviço for divisível, o adimplemento de cada unidade de divisão do 

serviço faz nascer a possibilidade de sua tributação pelo ISS, individualizando-se para 

determinado período a quantidade de serviços prestados, ainda que a totalidade do objeto 

contratado não tenha sido entregue. 

41. A legislação municipal pode, nos termos do artigo 116 do CTN, antecipar ou 

diferir o marco em que se reputa prestado o serviço e concretizada a hipótese de 

incidência. Contudo, a cobrança antecipada só se justifica pela ocorrência futura do fato 

gerador. Daí a necessidade de adequação entre o evento definidor da antecipação e aquele 

previsto na hipótese do tributo. 

42. Não existe uma regra única que indique o exato momento de ocorrência da 

hipótese de incidência do ISS. Não existindo um critério temporal único, cabe ao 

legislador fixar o critério espacial, editando norma geral de direito tributário com a função 

de dispor sobre conflitos de competência. E, ao dispor sobre conflitos de competência, o 

legislador complementar pode estabelecer a extraterritorialidade de leis tributárias. 

43. A atribuição de algum grau de extraterritorialidade às normas tributárias é prática 

corriqueira em nosso ordenamento, ainda mais quando se trate de conflitos de competência 

horizontal. Nestes casos, a consideração do legislador sempre tem sido a de aumentar a 

praticabilidade da tributação e no sentido de favorecer a segurança jurídica. 
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44. A territorialidade não ostenta o status de princípio inarredável, ocorrendo 

constitucionalmente, na delimitação da competência relacionada ao ITCMD e na 

legislação complementar, na definição do local em que ocorre o fato gerador do ICMS 

para efeitos de cobrança e definição do estabelecimento responsável. E a atribuição de 

extraterritorialidade não atenta contra o princípio federativo, tendo em vista que o modelo 

federativo pátrio é normativamente centralizado. 

45. Na perspectiva de espaço para o fato, o critério espacial indica lugares em que 

uma hipótese deva ocorrer para que o evento possa ser incluído na classe conotada pelo 

antecedente. Estabelecer o espaço para o fato é delimitar zona fora da qual não teremos 

atividade passível de tributação. Sob a perspectiva de espaço para o fato, o critério espacial 

do ISS será inexistente ou universal. 

46. A análise do critério espacial como “o espaço no fato” nos informa o local em 

que devemos considerar ocorrido o fato imponível. A Lei Complementar 116/03 

estabelece que o espaço no fato deve ser o estabelecimento prestador, com as exceções ali 

enumeradas, casos em que o serviço se considerará prestado nos locais indicados. Trata-se 

de presunção absoluta: estando provada a relação entre a prestação do serviço e o 

estabelecimento prestador, não há possibilidade, salvo as exceções do artigo 3º da Lei 

Complementar 116/03, de considerar-se o serviço prestado em outro lugar. 

47. Estabelecimento prestador indica uma unidade por meio da qual se desenvolve 

uma atividade qualificada como materialidade do imposto sobre serviços: para 

identificarmos o estabelecimento prestador, deveremos examinar qual o complexo de bens 

utilizado, efetivamente, na prestação do serviço, o que leva este critério a aproximar-se do 

critério da lex locci actus. 

48. Quando não estabelecido, o critério espacial, sob a perspectiva de espaço no fato, 

será o domicílio do prestador. Sendo este incerto, o local de sua residência habitual e, 

sendo esta também incerta, o centro habitual de sua atividade. 

49. Ao excluir os serviços exportados da incidência do ISS, o legislador 

complementar restringe a RMITP do ISS. Por tratar-se de circunstância de lugar 

importante para configuração do fato imponível, o que a Lei Complementar 116/03 

restringiu foi o critério espacial, não da ação em si, mas dos efeitos desta ação. Assim 

sendo, para que determinemos se um serviço foi exportado (ou importado) o critério 
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espacial da hipótese de incidência deverá ser apreciado sob um duplo ponto de vista: i) de 

espaço no fato e; ii) de espaço onde se considera ocorrido o resultado do fato.  

50. Somente serão tributáveis pelo ISS os serviços cujos resultados se verifiquem no 

Brasil. Quando o serviço se considerar prestado no País, incidirá a norma do ISS; caso 

contrário, incidirá o ISS-Importação. 

51. Resultado do serviço deve ser entendido como o resultado imediato, ou seja, a 

conseqüência, efeito, seguimento. Quando se contrata um serviço o resultado que se almeja 

é a transferência de um bem material ou imaterial mediante o pagamento de um preço. O 

resultado imediato pode ser entendido como o bem que se quer ter transferido. 

52. É constitucional a tributação, pelo ISS, dos serviços importados do exterior, dado 

que a extraterritorialidade de normas tributárias não precisa estar expressamente prevista 

na Constituição. A Constituição é fundada na livre iniciativa e tem por objetivos reduzir 

desigualdades, e não garantir a territorialidade das leis. Move-se o sistema jurídico 

baseado em critérios de justiça e de igualdade e, portanto, devem ser reduzidas as 

desigualdades concorrenciais. Em relação às leis tributárias, a Constituição assim o exige. 

53. Não existe na Lei Complementar 116/03 nenhuma norma expressa acerca de 

quando se considera um serviço proveniente do exterior. Contudo, a esta regra podemos 

chegar aplicando o mesmo critério utilizado para determinar se um serviço foi exportado a 

partir do Brasil para o exterior. Aplicado inversamente, o critério revela que um serviço 

considera-se importado quando for prestado no exterior e seu resultado verificar-se no 

Brasil. 

54. A alíquota possível de ser implantada pelos Municípios deve estar compreendida 

entre 2% e 5% e deverá ser, necessariamente, ad valorem, o que impede a adoção de 

alíquotas específicas, tomando-se por base de cálculo a quantidade de profissionais 

habilitados, tal como disposto no artigo 9º do Dec.-Lei 406/68. Portanto, resta 

inconstitucional o aludido regime, desde a promulgação da EC 37/2002. 

55. A base de cálculo do ISS é o preço do serviço. Nas operações a prazo em que não 

ocorre a intervenção de terceiros, por existir uma única relação jurídica estabelecida entre 

o tomador e o prestador, o preço do serviço deve ser a soma das parcelas. Nos 

financiamentos em que intervenham terceiros, tais como operadoras de cartão de crédito, o 

tomador estabelece contrato de financiamento, diverso do contrato estabelecido com o 
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prestador de serviços. Não deve a diferença de preços, portanto, incluir-se no conceito de 

preço, posto não retribuir uma prestação de serviços, mas uma operação de financiamento. 

56. São dedutíveis da base de cálculo do ISS as entradas que não correspondam a 

receitas. Contudo, a dedução de materiais ou mercadorias aplicados está sujeita a um 

regime especial em relação à regra anteriormente enunciada: nos casos em que a Lei 

Complementar 116/03 o preveja, da base de cálculo do ISS deverá ser, necessariamente, 

deduzido o valor referente aos materiais. 

57. A regra, contudo, não se aplica aos serviços de execução de obras de construção 

civil quando os materiais sejam produzidos no local da obra, a exemplo do que ocorre com 

os serviços de concretagem, que se sujeitam unicamente ao ISS. 

58. O ISS é um imposto cumulativo e, como tal, incide em vários pontos da cadeia 

produtiva, onerando as diversas fases pelas quais pode passar o produto final de um 

prestador de serviços. Assim, nos serviços de construção civil em que o prestador se 

comprometa a entregar um resultado, não serão dedutíveis as subempreitadas.  

59. O mesmo não ocorre nos casos em que o prestador se comprometa a desenvolver 

determinados serviços, indicando ao tomador quais atividades devam ser contratadas junto 

a outros prestadores. Nestes casos, quando o pagamento dos serviços de terceiros ocorrer 

por intermédio do construtor principal, não estarão tais valores incluídos na base de 

cálculo do ISS. 

60. Ordinariamente, o sujeito ativo do ISS, será um Município ou o Distrito Federal. 

Extraordinariamente e nos territórios, a União. No caso de serviços prestados no território 

brasileiro, sua determinação ocorre através do critério espacial da regra-matriz do ISS. Na 

importação, sua determinação está ligada ao critério espacial da regra-matriz do ISS-

Importação. 

61. Quando o serviço se considere prestado no Brasil o sujeito ativo do ISS será 

determinado tomando-se por base local em que ocorra seu resultado: se o resultado ocorrer 

no País, teremos a incidência da norma do ISS e o sujeito ativo será o Município em que se 

localize o estabelecimento prestador ou o do local previsto nas exceções do artigo 3º da 

Lei Complementar 116/03; caso contrário, não ocorrerá a incidência do ISS, dado tratar-se 

de serviço exportado. 
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62. Quando os serviços se considerem prestados no exterior, o sujeito ativo do ISS 

será determinado a partir do local em que ocorra o resultado: se o resultado ocorrer no 

Brasil, incidirá a norma do ISS-Importação e o sujeito ativo será o Município em que se 

localize o estabelecimento tomador do serviço; se o resultado ocorrer no exterior, o fato 

será irrelevante do ponto de vista tributário. 

63. O sujeito passivo será designado contribuinte quando for o sujeito do verbo que 

está no critério material da hipótese. Todos os outros casos serão de responsabilidade. A 

aferição acerca da caracterização de sujeito passivo como contribuinte ou responsável 

requer um necessário exame da legislação infraconstitucional. 

64. Em relação ao ISS, por ser o verbo do critério material prestar, o contribuinte será 

o prestador do serviço. Na importação de serviços, o devedor é o tomador do serviço, 

substituto tributário do prestador. 

65. Quando os serviços se considerem prestados no País o sujeito passivo do ISS será 

determinado a partir do local em que ocorram seus resultados: se no Brasil, incidirá a 

norma do ISS e o sujeito passivo será o prestador do serviço; se o resultado ocorrer no 

exterior, haverá exportação de serviço e não ocorrerá incidência tributária. 

66. Quando os serviços se considerem prestados no exterior o sujeito passivo do ISS 

será determinado a partir do local em que ocorra o resultado do serviço: se o resultado 

ocorrer no Brasil, incidirá a norma do ISS-Importação e o sujeito passivo (substituto) será 

o tomador ou o intermediário do serviço; se o resultado ocorrer no exterior, o fato será 

juridicamente irrelevante.  
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