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Seminário VI 

ISS 

Leitura básica 

• CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 7ª ed. São Paulo: Noeses, 2018, 
Capítulo 3, item 3.3.7 (Imposto sobre prestação de serviço de qualquer natureza) da segunda parte. 

• CARVALHO, Paulo de Barros. Derivação e positivação no direito tributário. Vol. II. 2 Ed. São Paulo: 
Noeses, 2017, Tema XXII (Imposto sobre serviços de qualquer natureza: delimitação dos serviços 
tributáveis pelos municípios). 

Leitura complementar 

• ALVES, Francielli Honorato. Os arts. 3º e 4º da Lei Complementar nº 116/2003 e a segurança jurídica na 
definição do local de incidência do ISS. In: SOUZA, Pedro Guilherme G. de, Dantas, Rodrigo N. Dubourcq. 
(Org.). Obrigação Tributária e Segurança Jurídica. São Paulo: Quartier Latin, 2016. p. 227-247. 

• BARRETO, Aires Fernandino. ISS na Constituição e na Lei. São Paulo: Dialética. Capítulo III e itens 13.1 a 13.4 
do Capítulo XIII. 

• BARRETO, Aires Fernandino. ISS, IOF e instituições financeiras. São Paulo: Noeses. Parte II, item 
15.8. 

• BARRETO, Simone Costa. Diferentes critérios de definição de estabelecimento prestador nas 

decisões do STJ. In: XIII Congresso Nacional de Estudos Tributários do IBET. São Paulo: 
Noeses. 

• BARRETO, Simone Costa. ISS – a LC 116/03 e a incidência na importação. São Paulo: Quartier 
Latin. 

• CHIESA, Clélio. O imposto sobre serviços de qualquer natureza e aspectos relevantes da Lei 
Complementar n. 116/2003. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.). O ISS e a LC n. 116. São 
Paulo: Dialética, 2003. 

• GRUPENMACHER, Betina Treiger. A regra-matriz de incidência do imposto sobre serviços. 
In: CARVALHO, Paulo de Barros (Coord.). Direito Tributário entre a forma e o conteúdo. São 
Paulo: Noeses. 

• MACEDO, Alberto. O critério espacial do ISS nas prestações de serviço intermunicipais. São 
Paulo: MP editora. 

• PAULA JUNIOR, Aldo de. O conceito de serviço para fins de ISS. Da locação de bens móveis ao 
leasing financeiro: o STF mudou de entendimento? In: Direito tributário e os conceitos 

de  direito privado. São Paulo: Noeses, 2010. 

• SCHOUERI, Luís Eduardo. ISS sobre a importação de serviços do exterior. Revista Dialética 

de Direito Tributário, São Paulo, n. 100, p. 39-51. 

Questões 

1. Construa a(s) regra(s)-matriz(es) de incidência tributária do ISS. 

2. Há um conceito constitucional de “prestação de serviço tributável por meio do Imposto sobre 
Serviços”? Para fins de definição da materialidade tributável por meio do ISS, é possível afirmar 
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que o constituinte adotou os conceitos de “contrato de prestação de serviço” e de “obrigação 
de fazer” do Direito Civil (em oposição ao conceito de “obrigação de dar”)? Ou seria necessário 
afirmar que essa dicotomia está superada e o que deve ser adotado para a definição dessa 
materialidade é o chamado “conceito econômico de serviços”? Vide o voto do Ministro Relator 
Celso de Mello no julgamento do RE 446.003 AgR/PR, a Súmula Vinculante n.º 31 do STF e a 
ementa do RE 651.703/PR. 

3. Com relação à lista de serviços anexa à Lei Complementar n. 116/03, pergunta-se: 

 a) Qual é o seu papel na definição da materialidade tributável por meio do ISS? Essa lista é 
taxativa, exemplificativa ou extensiva? 

 b) Lei Municipal pode prever a cobrança de ISS sobre prestação de serviço que não conste nessa 
lista? 

 c) A Lei Complementar n.º 157/2016 ampliou a competência tributária dos Municípios ao 
incluir novas atividades na lista? É constitucional a inclusão de novas atividades ? Os 
Municípios são obrigados a alterar suas leis municipais para poder tributar essas novas 
atividades ou é possível iniciar essa tributação com fundamento direto na nova lista da LC n.º 
116/2003?Justifique (vide anexos I, II e III). 

4. Analise os fatos jurídicos seguintes, identificando e fundamentando quais são passíveis de 
incidência do ISS: (i) serviços notariais (vide anexo IV e V); (ii) restaurantes (vide anexo VI); 
(iii) disponibilização de quarto ou apartamento próprio para aluguel por temporada em site 
especializado em turismo; ; (iv) estudo, análise e avaliação realizadas por instituições 
financeiras para abertura e concessão de crédito; (v) franquia ou franchising; (vi) locação de 
bem móvel com operador (vide anexo VII); (vii) participação em programa de fidelidade que 
oferece descontos na aquisição de ingressos para shows; ; e (viii) carga e descarga realizada 
diretamente pelo transportador em caso de transporte interestadual e intermunicipal (anexo 
VIII); (ix) disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto 
por meio da internet (tais como Netfix e Spotify); (x) cessão de andaimes, palcos, coberturas e 
estruturas de uso temporário.    

5. A prestação de serviços cumulada com o fornecimento de produtos está sujeita ao ISS, ao ICMS 
ou a ambos? Pode o fisco segregar as operações para fins de incidência tributária? Qual a base 
de cálculo do ISS nesses casos? (Vide anexo IX, X, XI, XII). 

6. Tendo em vista a previsão do art. 12 do Decreto-lei n. 406/68 e do art. 3º da Lei Complementar 
n. 116/03, bem como a jurisprudência do STJ, pergunta-se: 

 a) Onde é devido ISS: (i) no local do estabelecimento prestador; ou (ii) no local da efetiva 
prestação do serviço  ?Vide anexo XIII, XIV). 

 b) Que é estabelecimento para fins de ISS? Há algum requisito formal? Se um prestador de serviço 
(pessoa jurídica), sediada em Município X, aloca alguns poucos funcionários em uma pequena sala, 
situada um Município Y, sem qualquer inscrição perante órgãos públicos, pode o Município Y 
considerar que há estabelecimento prestador para fins de exigência de ISS? E se esses funcionários 
atuarem, por dois anos, dentro da sede de um cliente específico, situado no Município Y, o 
estabelecimento em tal Município ficaria configurado?  

7. Prevê o §1º do art.1º da LC 116/03 que (vide anexos XV e XVI): “§ 1º O imposto incide também 
sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior 
do País”. Considere o seguinte caso: 

 Uma empresa de arquitetura, domiciliada na França, é contratada por um empresário brasileiro, 
residente no Rio de Janeiro, para realizar o projeto de sua nova casa, em Angra dos Reis.  
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 Pergunta-se: Há importação de serviço ?Em caso positivo, para qual Município será devido o 
ISS? Justifique e fundamente sua resposta. 

8. Qual é a base de cálculo do ISS? O que pode ser considerado como “preço do serviço”? Apenas 
os materiais fornecidos pelo prestador de serviço de construção civil podem ser deduzidos da 
base de cálculo ou qualquer outro valor que não corresponda à remuneração pela prestação 
do serviço também pode ser deduzido? Justifique suas respostas. 

Sugestão para pesquisa suplementar 

• Capítulo I e II do livro ISS – aspectos teóricos e práticos, de José Eduardo Soares de Melo. São Paulo: 
Dialética. 

• Artigo: “ISS e PIS-Cofins-Importação – Critérios espacial e pessoal na prestação internacional de 
serviços”, de Alberto Macedo. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 187, p. 9-28, 2010. 

• Artigo: “O ISS e a territorialidade”, de Simone Costa Barreto, in VII Congresso Nacional de Estudos 
Tributários do IBET. São Paulo: Noeses. 

• Artigo:. A competência municipal para a criação do cadastro de prestadores de outros municípios 
como norma antievasiva. De Francielli Honorato Alves in Revista Dialética de Direito Tributário, v. 225 

• Artigo: “Imposto sobre Serviços (ISS) e cooperativas de trabalho”, de Lisandra Christian de Abreu, 
Revista Interesse Público – IP n. 69.  

• Artigo: “ISS na Constituição – pressupostos positivos – arquétipo do ISS”, de Geraldo Ataliba e Aires F. 
Barreto, Revista de Direito Tributário n. 37. 

• Artigo: “Da incidência (ou não) do ISS e do ICMS sobre o software no regime tributário brasileiro”, de 
Jacqueline Mayer da Costa, publicado na Revista do CAAP n. 1/2009.  

• Capítulo 3, itens 3.2 e 3.4 do livro Conflitos de competência tributária entre o ISS, ICMS e IPI, de Ricardo 
Aderle. São Paulo: Noeses. 

• Capítulo 5, item 5.3 do livro Revogação em matéria tributária, de  Tárek Moysés  Moussallem. São  Paulo: 
Noeses . 

• Livro Doutrina e prática do imposto sobre serviços, de Bernardo Ribeiro de Moraes. São Paulo: Ed. RT. 

• Internet e competência tributária, de Júlio Maria de Oliveira. São Paulo: Dialética. 

• Capítulos 6 e 7 da dissertação de mestrado Aspecto espacial do imposto sobre serviço de qualquer 

natureza, de Sílvia Helena Gomes Piva. 

• Capítulos II e III do livro Hipótese de incidência do ISS, de Natália de Nardi Dácomo.  São  Paulo: Noeses. 

• Artigo: “A natureza jurídica do ISS – Aplicação prática – Incidência nos casos de promoções de bailes 
por agremiações esportivas”, de Paulo de Barros Carvalho, Revista de Direito Tributário n. 23/24. 

• Artigo: “ISS – diversões públicas”, de Paulo de Barros Carvalho, Revista de Direito Tributário n. 17/18. 

• Artigo: “ISS – Locação e leasing”, de Geraldo Ataliba e Aires F. Barreto, Revista de Direito Tributário n. 
51. 

• Artigo: “ICMS e ISS – estremação da incidência”, de Aires F. Barreto, Revista Dialética de Direito 

Tributário n. 71. 

• Artigo: “ISS (Impostos sobre serviços) na Constituição”, de José Souto Maior Borges, Revista de Direito 

Tributário n. 3. 

• Artigo: “ISS – Construção Civil – Subempreitadas – Base de Cálculo”, de Clélio Chiesa, Grandes questões 
atuais de direito tributário. 
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• Artigo: “Natureza não cumulativa do ISS”, de Elisabeth Nazar Carrazza, Revista de Direito Tributário n. 
19/20. 

Anexo I 

REsp 1.676.500/SP  

DJe 10/10/2017  

 

TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DL 406/1968. LISTA DE SERVIÇOS.TAXATIVIDADE. 
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DE CADA ITEM. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ pacificou 
entendimento, por meio do julgamento do RESP 1.111.234/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, e da 
edição da Súmula 424/STJ, que a lista de serviços anexa ao Decreto-Lei 406/1968 e à Lei Complementar 
116/2003, para fins de incidência do ISS sobre serviços bancários, é taxativa, admitindo-se, porém, uma 
leitura extensiva de cada item, para que se possa  enquadrar os serviços correlatos nos previstos 
expressamente, de modo que prevaleça a efetiva natureza do serviço prestado e não a denominação 
utilizada pela instituição financeira. 

2. O Tribunal a quo assentou, com base na prova dos autos, que os mencionados serviços prestados 
pela instituição bancária não ensejam a incidência do ISS já que não constantes, ainda que sob 
interpretação extensiva, na lista de serviços anexa ao DL 406/1968. Assim, para aferir se houve o devido 
enquadramento das atividades desenvolvidas pelo recorrido, no intuito de comprovar se guardam ou não 
similitude com os serviços listados no Decreto-Lei 406/1968, imprescindível reexaminar o material fático-
probatório, o que é inviável em Recurso Especial, por vedação da Súmula 7/STJ.  

3. Recurso Especial não conhecido.  

(STJ, REsp 1676500/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 26/09/2017, DJe 
10/10/2017) 

Anexo II 

REsp n. 1.111.234/PR 

DJe 08/10/2009 

 

ISS – LISTA DE SERVIÇOS – TAXATIVIDADE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. A 
jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao 
Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados 
com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres. 2. 
Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 
08/08. 

Anexo III 

RE n. 615.580 RG/RJ 

DJe 19/08/2010 
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TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. ARTIGO 156, III, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. LISTA DE SERVIÇOS. DECRETO-LEI 406/1968 E LC 116/2003. TAXATIVIDADE. 
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

Anexo IV 

AgInt no RE no AgInt no AREsp 922.838/SP 

 

DJe 07/08/2017 

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTÓRIOS E NOTARIAIS. BASE DE CÁLCULO. 
DELIMITAÇÃO. VALOR FIXO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO. 

1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE n. 699.362/RS, de Relatoria do 
Ministro Dias Toffoli, DJe de 6/6/2013, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão 
relativa ao cálculo do ISS em valor fixo (delimitação da base de cálculo), nos termos do art. 9º, § 1º, do 
Decreto-Lei n. 406/68, por não se tratar de matéria constitucional (Tema 641/STF).  

2. No referido julgamento, houve expressa remissão ao que foi decidido pela Corte Suprema 
na ADI n. 3.089, em cuja oportunidade o Tribunal, ao examinar exatamente o art. 236, caput, da 
Constituição da República, ora invocado, consignou que “[a]s pessoas que exercem atividade 
notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos 
serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, §3º da Constituição.” (ADI 
3.089, Relator: Min. CARLOS BRITTO, Relator p/ Acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal 
Pleno, julgado em 13/2/2008, Publicado em 1º/8/2008.) Agravo interno improvido. 

(STJ, AgInt no RE no AgInt no AREsp 922838/SP, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, 
01/08/2017, DJe 07/08/2017) 

Anexo V 

RE n. 756.915 RG/RS 

DJ 12/11/2013 

 

ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E 
NOTARIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. Imunidade recíproca. Inaplicabilidade. 
Constitucionalidade da lei municipal. Repercussão geral reconhecida. Recurso provido. 
Reafirmação de jurisprudência. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de 
repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a 
jurisprudência dominante sobre a matéria, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa e Marco 
Aurélio. RE 756.915 RG/RS, DJ 12/11/2013. 

Anexo VI 

REsp 115.083/RS 

DJ 16/03/1998 
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ICMS - BASE DE CALCULO - RESTAURANTES - ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO - SERVIÇOS. 
NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BEBIDAS, ETC., POR RESTAURANTES, BARES E OUTROS 
ESTABELECIMENTOS CONGENERES, EXISTE A SAIDA DE MERCADORIA, POUCO IMPORTANDO SE 
O FREGUES AS CONSOME ALI NO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL OU EM QUALQUER OUTRO 
LOCAL. HAVENDO CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA, INCIDE O ICMS, INCLUSIVE, POR FICÇÃO LEGAL, 
SOBRE A PARTE DO SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO. 

(STJ, REsp 115083/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Garcia Vieira, 20/11/1997, DJ 16/03/1998, 
p. 39). 

Anexo VII 

Rcl n. 14.290 AgRg/DF 

DJ 20/06/2014 

 

ISS. INCIDÊNCIA EM CONTRATOS MISTOS. LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO COM OPERADORES. 
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 31. DESCABIMENTO. 
A Súmula Vinculante 31, que assenta a inconstitucionalidade da incidência do Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza – ISS nas operações de locação de bens móveis, somente pode ser aplicada em 
relações contratuais complexas se a locação de bens móveis estiver claramente segmentada da 
prestação de serviços, seja no que diz com o seu objeto, seja no que concerne ao valor específico da 
contrapartida financeira. Hipótese em que contratada a locação de maquinário e equipamentos 
conjuntamente com a disponibilização de mão de obra especializada para operá-los, sem haver, 
contudo, previsão de remuneração específica da mão de obra disponibilizada à contratante. 
Baralhadas as atividades de locação de bens e de prestação de serviços, não há como acolher a 
presente reclamação constitucional. Rcl 14.290 AgR/DF, DJ 20/06/2014. 

Anexo VIII 

AgRg no REsp 1.192.020/MG 

 

DJe 27/10/2010 

 

TRIBUTÁRIO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE DIREITO. ISS. SERVIÇO DE 
TELECOMUNICAÇÃO. ATIVIDADE-MEIO. NÃO INCIDÊNCIA. 

1. Preliminarmente, cumpre afastar a incidência da Súmula 7/STJ no caso sob análise, porquanto 
a sentença proferida em primeiro grau deixa claro tratar-se de matéria apenas de direito. 

2. “Não incide ISS sobre serviços prestados que caracterizam atividade-meio para atingir 
atividades-fim, no caso a exploração de telecomunicações” (REsp 883254/MG, Rel. Min. José 
Delgado, Primeira Turma, julgado em 18.12.2007, DJ 28.2.2008 p. 74). 

3. Neste julgado, em voto-vista proferido pelo Min. Luiz Fux, o entendimento foi corroborado 
ao firmar que “...as atividades enquadradas como de secretaria, expediente e processamento de 
dados, instalação e atividades enquadradas como manutenção e conserto de aparelhos telefônicos 
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são notoriamente atividades-meio em confronto com a atividade-fim, que é a telecomunicação em 
si, porquanto não criam relação jurídica diversa.” Agravo regimental provido. 

(STJ, AgRg no REsp 1192020/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, 19/10/2010, 
DJe 27/10/2010). 

Anexo IX 

AgRg no Resp 1.447.225/GO 

Dje 07/05/2015 

 

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”. 

4. A configuração de jurisprudência dominante constante do art. 557 do CPC prescinde de 
que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do 
tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável 
duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios. Assim, se o Relator 
conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e 
reiteradamente, a mesma controvérsia. 

5. A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC fica superada 
com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental. 

Agravo regimental improvido. 

(STJ, AgRg no Resp 1447225/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, 24/02/2015, 
Dje 07/05/2015). 

Anexo X 

REsp 1.680.712/SP 

DJe 09/10/2017 

 

TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ICMS OU DO ISSQN SOBRE O SERVIÇO   DE   
SUBSTUTUIÇÃO/TROCA DE PNEUS. ATIVIDADE MISTA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 



  

Módulo Incidência e Crédito Tributário 

O conteúdo desse material é de propriedade intelectual do ©IBET: é proibida sua utilização, manipulação ou reprodução, por 

pessoas estranhas e desvinculadas de suas atividades institucionais sem a devida, expressa e prévia autorização. 

 

PREVISÃO NA LISTA ANEXA DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003, ITEM 14.01. INCIDÊNCIA DO 
ISS. 

1. O  Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido da necessidade de verificação da 
atividade da empresa  no caso de operações mistas para a definição do imposto a ser recolhido. 
“Se a atividade desenvolvida estiver sujeita à lista do ISSQN, o imposto a ser pago é o ISSNQ, 
inclusive sobre as mercadorias envolvidas, com a exclusão do ICMS sobre elas, a não ser que 
conste expressamente da lista a exceção” (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.168.488/SP, Rel. Min. 
Humberto  Martins,  Segunda  Turma,  DJe  21/6/2010). 2. Nesse contexto, na presente hipótese, 
a execução de serviços de troca/substituição dos pneus vendidos pela recorrente, apesar de não 
encontrar previsão expressa no item 14.01 da Lista Anexa à LC 116/03, dela deve constar por 
força de interpretação extensiva, pois o serviço de montagem de pneus é correlato à atividade de 
manutenção e conservação de veículos. Precedente: REsp  1.307.824/SP, Rel. Ministro Mauro 
Campbell Marques,  Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 9/11/2015. 

3. Recurso Especial provido. 

(STJ, Resp 1680712/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 21/09/2017, DJe 
09/10/2017) 

Anexo XI 

AI n. 803.296 AgRg 

DJ 07/06/2013 

 

SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIA. CONFLITO DE 
INCIDÊNCIAS ENTRE O ICMS E O ISSQN. Serviços de composição gráfica e customização de 
embalagens meramente acessórias à mercadoria. Obrigação de dar manifestamente preponderante 
sobre a obrigação de fazer, o que leva à conclusão de que o ICMS deve incidir na espécie. 1. Em 
precedente da Corte consubstanciado na ADI n. 4.389/DF-MC, restou definida a incidência de ICMS 
“sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à integração ou 
utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de circulação de mercadoria”. 2. A 
verificação da incidência nas hipóteses de industrialização por encomenda deve obedecer dois 
critérios básicos: (i)verificar se a venda opera-se a quem promoverá nova circulação do bem e (ii) 
caso o adquirente seja consumidor final, avaliar a preponderância entre o dar e o fazer mediante a 
averiguação de elementos de industrialização. 4. À luz dos critérios propostos, só haverá incidência 
do ISS nas situações em que a resposta ao primeiro item for negativa e se no segundo item o fazer 
preponderar sobre o dar. 5. A hipótese dos autos não revela a preponderância da obrigação de fazer 
em detrimento da obrigação de dar. Pelo contrário. A fabricação de embalagens é a atividade 
econômica específica explorada pela agravante. Prepondera o fornecimento dos bens em face da 
composição gráfica, que afigura-se meramente acessória. Não há como conceber a prevalência da 
customização sobre a entrega do próprio bem. 6. Agravo regimental não provido. AI 803.296 AgR/SP, 
DJ 07/06/2013. 

Anexo XII 

STF - AgRg na Reclamação nº 14.290-DF 

DJ 18/06/2014 
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DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 
NATUREZA. INCIDÊNCIA EM CONTRATOS MISTOS. LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO COM 
OPERADORES. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 31. 
DESCABIMENTO. 

A Súmula Vinculante 31, que assenta a inconstitucionalidade da incidência do Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – ISS nas operações de locação de bens móveis, somente pode ser 
aplicada em relações contratuais complexas se a locação de bens móveis estiver claramente 
segmentada da prestação de serviços, seja no que diz com o seu objeto, seja no que concerne ao valor 
específico da contrapartida financeira. 

Hipótese em que contratada a locação de maquinário e equipamentos conjuntamente com a 
disponibilização de mão de obra especializada para operá-los, sem haver, contudo, previsão de 
remuneração específica da mão de obra disponibilizada à contratante. 

Baralhadas as atividades de locação de bens e de prestação de serviços, não há como acolher 
a presente reclamação constitucional. 

Agravo regimental conhecido e não provido. 

Anexo XIII 

REsp n. 1.160.253/MG 

Julgamento: 10/08/2010 

 

ISSQN. LC 116/03. COMPETÊNCIA. LOCAL ESTABELECIMENTO PRESTADOR. SÚMULA 
83/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 

1. De acordo com os arts. 3º e 4º da LC 116/03, a municipalidade competente para realizar a 
cobrança do ISS é a do local do estabelecimento prestador dos serviços. Considera-se como tal 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. Isso significa que nem sempre a tributação será devida no local em que o serviço é prestado. 
O âmbito de validade territorial da lei municipal compreenderá, portanto, a localidade em que 
estiver configurada uma organização (complexo de bens) necessária ao exercício da atividade 
empresarial ou profissional 2. Afastar a aplicação das regras contidas na LC 116/03 apenas seria 
possível com a declaração de sua inconstitucionalidade, o que demandaria a observância da cláusula 
de reserva de plenário. 3. No caso, o tribunal a quo concluiu que os serviços médicos são prestados 
em uma unidade de saúde situada no Município de Canaã, o que legitima esse ente estatal para a 
cobrança do ISS. 4. A recorrente deixou de combater o fundamento do acórdão recorrido para 
refutar a suposta violação dos princípios da bitributação e da segurança jurídica – que a autoridade 
apontada como coatora e o Município impetrado não compuseram a relação processual precedente. 
Incidência da Súmula 283/STF. Ademais, dos elementos mencionados pela Corte de Origem, não é 
possível precisar em que local eram prestados os serviços cuja tributação pelo ISS foi discutida no 
bojo da outra ação mandamental. 5. Recurso especial conhecido em parte e não provido. 

Excertos do voto do Ministro Castro Meira que aprofunda a análise do aspecto espacial do ISS 

A situação em apreço envolve, mais uma vez, a discussão em torno do Município competente 
para a cobrança de ISS. 
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O Decreto-Lei 406/68 havia estipulado, como regra geral, que o ISS seria devido no local do 
estabelecimento prestador ou, na falta desse estabelecimento, o do domicílio do prestador. 
Interpretando essa previsão normativa, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a exação 
tributária incide no local onde efetivamente foi prestado o serviço. Esse posicionamento foi 
manifestado com o objetivo maior de se evitar a “guerra fiscal” entre os Municípios, sendo uma 
resposta aos contribuintes que se instalavam apenas formalmente em determinada localidade 
com a finalidade de se beneficiar com menores alíquotas tributárias. 

Nesses julgados, o STJ adotou a tese de que a lei municipal apenas pode ser aplicada nos 
limites territoriais do respectivo ente da federação, sujeitando-se ao princípio da territorialidade. 
Dessa feita, admitir a extraterritorialidade da norma municipal feriria o pacto federativo. 

Aderiu-se, também, à corrente doutrinária a qual defende que a Constituição Federal, ao 
prever a hipótese de incidência do ISS como a atividade de “prestar serviço”, reconheceu 
implicitamente que o tributo apenas pode ser cobrado no local em que concretizado o fato 
gerador. 

Todavia, não é tão simples fixar como critério delimitador da competência tributária a 
localidade onde o serviço é desempenhado, pois nem sempre a obrigação de fazer se resume a um 
único ato, havendo situações nas quais a atividade é fracionada em várias etapas executadas em 
lugares diversos. 

Por outro lado, a Constituição Federal, a meu ver, não previu com rigidez que o ISS apenas 
poderia ser cobrado pelo Município situado no local em que efetivamente foi realizado o serviço. 
Da análise das demais normas constitucionais aplicáveis à espécie, observa-se justamente a 
possibilidade de a Lei Complementar estabelecer as normas gerais sobre direito tributário e 
disciplinar os conflitos em matéria tributária. 

Afastando a hipótese de poder absoluto dos entes municipais, entendo que a legislação 
complementar recebeu autorização da Carta Magna para regulamentar, em caráter geral, o 
aspecto espacial do ISS. 

Nesse contexto, editou-se a Lei Complementar 116/03 que revogou o diploma normativo 
anterior, trouxe maiores detalhes sobre a regra geral de incidência do ISS e ampliou o rol de 
exceções àquela regra. (...) 

Como se observa, a municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS é a do local 
do estabelecimento prestador dos serviços. Considera-se como tal 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. 

Isso significa que nem sempre a tributação será devida no local em que o serviço é prestado. 
O âmbito de validade territorial da lei municipal compreenderá a localidade em que estiver 
configurada uma organização (complexo de bens) necessária ao exercício da atividade 
empresarial ou profissional. 

 

Anexo XIV 

TJ/SP, Apelação/Reexame Necessário nº 1005013-61.2016.8.26.0564 

DJe 28/03/2017 
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APELAÇÃO AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ISS Credor tributário - Município de São 
Bernardo do Campo, onde estabelecido o prestador, ou Taubaté, local do fato gerador Serviços 
médicos A competência para a exigência do imposto é do Município onde se localiza o estabelecimento 
prestador do serviço (São Bernardo do Campo) - Precedentes do c. STJ em regime de recursos 
repetitivos e desta C. Câmara, alinhados aos artigos 3º e 4º da LC nº 116/2003 RECURSO IMPROVIDO. 

(TJ/SP, Apelação/Reexame Necessário nº 1005013-61.2016.8.26.0564, 15ª Câmara de 
Direito Público, Rel. Des. Rodrigues de Aguiar, 28/03/2017, DJe 28/03/2017) 

Anexo XV 

TJ/SC, AC n. 14071-SC 

Julgamento: 31/10/2011 

 

ISS. SERVIÇOS PRESTADOS NO EXTERIOR. INEXIGIBILIDADE. É ilegal a cobrança de ISS 
quando a atividade a ser debitada (fato gerador) ocorre no exterior. É o que se dá quando a 
Impugnante exporta máquinas e equipamentos destinados à industrialização de papel e 
guardanapos. Tais produtos são embarcados desmontados, fazendo-se necessário, após o 
desembarque, para a entrega, que sejam montados e instalados no país de destino, além de 
prestada a respectiva assessoria técnica. É sobre esta prestação de serviço que pretende o 
Município lhe cobrar o ISS. Dessa forma, a considerar que o resultado do serviço prestado ocorre, 
de fato, no exterior, tem-se como ilegal a tentativa de cobrança do aludido imposto em tal situação, 
na forma do art. 156, § 3º, III, da CRFB e do art. 2º, I, da Lei Complr n. 116/03. [...]. RECURSO 
PROVIDO E REMESSA DESPROVIDA. TJ-SC – AC: 140714 SC 2010.014071-4, Relator: Francisco 
Oliveira Neto, Data de Julgamento: 31/10/2011. 

Anexo XVI 

Mun. de São Paulo – Solução de Consulta 

SF/DEJUG n. 54/2013 

ISS. Serviços prestados integralmente no exterior a empresa sediada no município de São 
Paulo. DOM-SP 18/10/2013. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E JULGAMENTO, no uso de suas 
atribuições legais, em especial à vista dos artigos 73 a 78 da Lei n. 14.107, de 12 de dezembro de 
2005 e em conformidade com o que consta nos autos do processo administrativo n.2013-
0.103.735-0; 

ESCLARECE: 

1. A consulente informa que no mês de março de 2013 contratou um serviço de embalagem e 
transporte internacional realizado entre dois endereços na França por empresa estrangeira. 

2. Pergunta se sobre este serviço internacional incide o ISS e, em caso positivo, qual seria o 
código de recolhimento, a data de vencimento, o tipo de guia utilizada bem como as demais instruções 
necessárias para adimplir todas as obrigações legais. 

3. A consulente apresentou cópia da fatura emitida pela empresa com domicílio em Paris, 
relativa a prestação de serviços especializados de acondicionamento de obras de arte. 
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4. De acordo com o §1º do art. 1º da Lei n. 13.701/2003, o ISS incide sobre o serviço 
proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País. 

5. No caso em análise, os serviços de embalagem de obras de arte foram integralmente 
executados fora do Brasil, bem como seu aproveitamento ocorreu no exterior do país. 

5.1. Desta forma, a situação sob exame não se enquadra na hipótese do §1º do art. 1º da Lei 
n. 13.701/2003 e, portanto, não ocorre a incidência do ISS sobre os serviços tomados pela 
consulente da empresa sediada em Paris”. 

Anexo XVII 

AgRg no Resp 1.251.753/ES 

DJe 04/10/2011 

 

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. 

Anexo XVIII 

Reexame Necessário n. 1.028.736-4 

DJ 30/07/2013 

 

TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. PRETENSÃO DE 
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. COOPERATIVA. ISENÇÃO. ATOS 
COOPERATIVADOS CARACTERIZADOS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 79, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 
5.764/71. SENTENÇA MANTIDA. O parágrafo único do art. 79 da Lei Cooperativista determina que 
o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto 
ou mercadoria, com isso, o ato cooperativo não está sujeito à tributação, logo, o débito fiscal em 
questão é indevido. TJ-PR – Petição: PET 10287364 PR 1028736-4, Relator: Des. Silvio Dias, julg. 
16/07/2013, 2ª Câmara Cível, DJ 30/07/2013. 
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(STJ, AgRg no Resp 1251753/ES, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, 27/09/2011, 
DJe 04/10/2011) 

 

  


